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УКРАЇНА

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

НАКАЗ 

05 лютого 2021 року Валки № 17  

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2021 рік

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, відповідно до Правил 

складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 

виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 

року №836, наказом Міністерства фінансів України від 10.07.2017 р. № 992 

«Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних 

показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», рішення III 

сесії VIII скликання Валківської міської ради від 22.12.2020 року “Про бюджет 

Банківської міської територіальної громади на 2021 рік” та додатків до нього (зі 

змінами)

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік Відділу освіти 

Валківської міської ради за кодами програмної класифікації видатків та 

кредитування бюджетів:

- КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти»;

- КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти»;

- КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»;



- КПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами»;

- КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;

- КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільними 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»,

- КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у сфері освіти та науки»;

- КПКВКМБ 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників»;

- КПКВКМБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів»;

- КПКВКМБ 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 

за рахунок освітньої субвенції»;

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальника відділу освіти 
Валківської міської ради Наталія ЗАВОРОТНЯ

Тетяна МЕТЕЖ (05753)5 11 30



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Відділ освіти Банківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

05.02.2021 р. № 17

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0 6 0 0 0 0 0 Відділ освіти Валківської міської ради 44067258
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0 6 1 0 0 0 0 Відділ освіти Валківської міської ради

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

44067258
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0 6 1 1 0 1 0 1010 0910 Надання дошкільної освіти 20531000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджет},-)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35171378 гривень , у тому числі загального фонду -  32415378 гривень та спеціального фонду -  
2756000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 13.12.2001р. №2887-111, Закон України "Про дошкільну освіту"від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями, Конституція України (Закон від 
28.06.1996р. №254/96), Закон України "Про державний бюджет України" на 2021 рік, Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-У1), наказ Міністерства фінансів України 
та Міністерства освіти і науки України від 30.09.2020 р. №860 «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», 
наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів», наказ МФУ №781 від 17.12.2020 року «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення III сесії 
VIII скликання Банківської міської ради від 22.12.2020 р. №42 " Про бюджет Банківської міської 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

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми



№
з/п

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 32 415 378 2 756 000 35 171 378

Усього 32 415 378 2 756 000 35 171 378

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

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

1 затрат

кількість груп од. мережа 38,00 0,00 38,00
2 продукту

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб мережа 647,00 0,00 647,00
3 ефективності

середні витрати на 1 дитину грн. розрахункові показники 50101,05 4259,66 54360,71
4 якості

кількість днів відвідування од. звіти 250,00 0,00 250,00

\



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Валківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

05.02.2021 р. № 17

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти Валківської міської ради 44067258

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0610000 Відділ освіти Валківської міської ради

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

44067258
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3. 0611151 1151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 
коштів місцевого бюджету 20531000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 412678 гривень , у тому числі загального фонду -  412678 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс У країни,Закон України "Про освіту", Конвенція про права осіб з інвалідністю,Положення про інклюзивно-ресурсний центр,затвердженного ПКМУ від 12.07.2017 
№545, наказ МФУ №781 від 17.12.2020 року «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення III сесії VIII скликання 
Валківської міської ради від 22.12.2020р. №42 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади"

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Створення умов для повноцінного і відповідного навчання, надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми



№
з/п

Завдання

1
Забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг з метою визначення особливих потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання 
особливостей дітям з особливими потребами, розроблення рекомендацій щодо програми навчання особливостей дітям з особливими потребами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів (за рахунок місцевого бюджету) 412 678 0 412 678
Усього 412 678 0 412 678

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

Усього

І І . Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
Кількість установ од. мережа 1,00 0,00 1,00
середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів од. штатний розпис 1,50 0,00 1,50

середньорічне число ставок (штатних одиниць) робітників од. штатний розпис 1,50 0,00 1,50
2 продукту

кількість дітей, що відвідують інклюзивно-ресурсний центр од. звіт по мережі 20,00 0,00 20,00
3 ефективності

середні витрати на 1 дитину грн. розрахунок 20633,90 0,00 20633,90
4 якості

Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами 
інклюзив^іим^іащцнням

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

вління Валківської міської ради

Наталія ЗАВОРОТНЯ
(інііиали/ініціал. прізвищ е)

Лариса ЛЕВЧУК
(інииали ініціал прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Відділ освіти Валківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

05.02.2021 р. № 17

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти Валківської міської ради 44067258
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000 Відділ освіти Валківської міської ради 44067258
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

3. 0611152 1152 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 
освітньої субвенції

20531000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 955441 гривень , у тому числі загального фонду -  955441 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний К о д е к с  У  к р а їн и ,З а к о н  України "Про освіту", Конвенція про права осіб з інвалідністю,Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженного ПКМУ від 12.07.2017 
№545, наказ МФУ №781 від 17.12.2020 року «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення III сесії VIII скликання 
Валківської міської ради від 22.12.2020р. "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Створення умов для повноцінного і відповідного навчання, надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів



8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1
Забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг з метою визначення особливих потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання 
особливостей дітям з особливими потребами, розроблення рекомендацій щодо програми навчання особливостей дітям з особливими потребами.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів (за рахунок державного бюджету) 955 441 0 955 441
Усього 955 441 0 955 441

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

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

1 затрат
кількість центрів од. мережа 1,00 0,00 1,00

2 продукту
середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис 5,00 0,00 5,00
кількість дітей, що відвідують центр осіб мережа 20,00 0,00 20,00

3 ефективності
середні витрати на 1 дитину в центрі грн. розрахунок 47772,05 0,00 47772,05

4 якості
вілсоток охоплення відс. розрахунок ^ 100,00 0,00 100,00

совйф управління Валківської міської ради

М.ІІ.

Наталія ЗАВОРОТІІЯ
і ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса ЛЕВЧУК
і ін іціали/ініціал, прізвищ е)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Відділ освіти Валківської міської ради

(найм енування головного  розпорядника

кош тів м ісцевого бю дж ету )

05.02.2021 р. № 17

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти Валківської міської ради 44067258
(код  П рограм ної класифікації видатків та 

кредитування м ісцевого бю дж ету) *, .
(найменування головного  розпорядника кош тів м ісцевого бюдж ету ) (код  за Є Д РП О У )

2. 0610000 Відділ освіти Валківської міської ради 44067258
(код П рограмної класифікації видатків та 

кредитування м ісцевого бюдж ету)
(найменування відповідального виконавця) (код за Є Д РП О У )

3. 0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 20531000000

(код  П рограм ної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого бю дж ету)

(код Т ипової програмної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого бю дж ету)

(код Ф ункціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бю дж ету)

(найменування бю дж етної програми згідно з Т иповою  програм ною  класифікацією  видатків та 
кредитування м ісцевого бю дж ету)

(код  бю дж ету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань —4329265 гривень , у тому числі загального фонду -  4329265 гривень та спеціального фонду -  0 
гр и вен ь .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про державний бюджет України” на 2021 рік, Закон України "Про освіту" від 13.12.2001р. №2887-111, Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ), 
наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 30.09.2020 р. № 860 «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження 
програмноцільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ МФУ №781 від 17.12.2020 року «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування
місцевого бюджету», рішення III сесії VIII скликання Валківської міської ради від 22.12.2020р. №42 " Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№
Ціль державної політики

з/п



1
Забезпечити контроль за виконанням відділом та закладами освіти законів України та інших нормативно-правових документів з питань господарської діяльності та матнріально- 
технічного забезпечення, здійснювати загальне керівництво діяльністю щодо матеріально-технічного забезпечення відділу та загальноосвітніх закладів освіти

2
Забезпечити ефективне і раціональне використання коштів, які виділяються на освіту, зміцнення метеріально-технічної бази обслуговуваних установ, оснащення їх сучасними 
технічними засобами

7. Мета бю дж етної програми

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування,
забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та
звітності

8. Завдання бю джетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

2 Забезпечити складання і надання кош торисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування 2 965 599 0 2 965 599

2
Забезпечити складання і надання кош торисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти 
згідно з затвердженими кошторисами

І 363 666 1 363 666

Усього 4 329 265 0 4 329 265

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

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Забезпечити надання якісних послуг і централізованого господарського обслуговування

1 затрат

1 кількість груп централізованого господарського обслуговування од. звіт по мережі 1,00 0,00 1,00
2 Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 8,50 0,00 8,50



3 Середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 10,25 0,00 10,25
4 Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис 18,75 0,00 18,75
2 продукту

кількість закладів, що обслуговується групою централізованого 
господарського обслуговування

од. звітність установ 40,00 0,00 40,00

3 ефективності

кількість установ, які обслуговує один працівник од. розрахунковий показник 3,00 0,00 3,00
4 якості

відсоток готовності приміщеннь закладів до експлуатації відс. звітність установ 100,00 0,00 100,00

і Забезпечити складання і надання кош торисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

1 затрат

1 кількість груп централізованого господарського обслуговування од. звіт по мережі 1,00 0,00 1,00
2 Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 12,00 0,00 12,00
3 Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис 12,00 0,00 12,00
2 продукту

кількість закладів, що обслуговується групою централізованого 
господарського обслуговування

од. мережа 40,00 0,00 40,00

кількість особових рахунків од. мережа 623,00 0,00 623,00

кількість складених звітів працівниками бухгалтерії од. мережа 478,00 0,00 478,00

3 ефективності

кількість установ, які обслуговує один працівник од. розрахунковий показник 62,00 0,00 62,00
4 якості

% перевірок без фінансових порушень до загальної кільксті 
перевірок

відс.
відсоток вчасно складених 
звітів

100,00 0,00 100,00



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Відділ освіти Валківської міської ради

(найменування головного розпорядника

кош тів м ісцевого бю дж ету )

05.02.2021 р. № 17

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0600000 Відділ освіти Валківської міської ради 44067258
(код П рограм ної класифікації видатків та (найм енування головного  розпорядника кош тів м ісцевого бю дж ету ) ( код за Є ДРП О У )

кредитування м ісцевого бю дж ету) ■■'  '

0610000 Відділ освіти Валківської міської ради 44067258
(код  П рограм ної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) ( код за Є ДРП О У )

кредитування м ісцевого бю дж ету)

0611070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми

20531000000

(код  П рограмної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого бю дж ету)

(код Т ипової програмної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого бюджету)

(код  Ф ункціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бю дж ету)

(найменування бю дж етної програми згідно з  Т иповою  програмною  класифікацією видатків та 
кредитування м ісцевого бю дж ету)

(код бю дж ету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6332681 гривень , у тому числі загального фонду -  6222681 гривень та спеціального фонду -  110000 
гр и вен ь .

5. Підстави для виконання бю джетної програми

Закон України "Про державний бюджет України" на 2021 рік. Закон України "Про освіту" від 13.12.2001р. № 2887-111, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки 
України від 30.09.2020 р. №860 «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», наказ Міністерства фінансів 
України та Міністерства освіти і науки України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 
Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України" на 2021 рік, наказ МФУ №781 від 17.12.2020 року «Про внесення змін до Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого бюджету», рішенн III сесії VIII скликання Валківської міської ради від 22.12.2020р. "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечити розвиток та модернізацію позашкільної освіти на принципах компетентнісного підходу, доступності, орієнтації на потреби та запити здобувачів та їх батьків



7. Мета бю джетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бю джетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

і Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти 6 222 681 .1 1 0  000 6 332 681

Усього 6 222 681 110 000 6 332 681

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

1 1. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем 
розташування)

од. звіт по мережі 3,00 0,00 3 ,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу

од. штатний розпис 18,45 0,00 18,45

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

од. штатний розпис 7,00 0,00 7,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників од. штатний розпис 15,00 0,00 15,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів од. штатний розпис 3,00 0,00 3 ,00

2 продукту
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у 
тому числі за напрямами діяльності гуртків

осіб звітність установ 1288,00 0,00 1288,00

середньорічна кількість хлопчиків, які отримують позашкільну 
освіту у тому числі за напрямами діяльності гуртків

осіб звітність установ 500,00 0,00 500,00

середньорічна кількість дівчаток, які отримують позашкільну освіту 
у тому числі за напрямами діяльності гуртків

осіб звітність установ 788,00 0,00 788,00

3 ефективності



середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за 
напрямами діяльності гуртків

грн. розрахунок 4831,27 85,40 4916,67

4 якості

відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, 
за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання

відс. розрахунок 44,30 0,00 44,30

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начал управління Банківської міської ради

Натапія ЗАВОРОТНЯ
(ініціали'ініціал, прізвище)

Лариса ЛЕВЧУК

(ініціали/ініиіал. прізвище)



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

ЗА Т В Е РД Ж Е Н О
Наказ / розпорядчий документ 

Відділ освіти Банківської міської ради

(найменування головного  розпорядника

кош тів м ісцевого б ю д ж ету )

05.02.2021 р. № 17

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти Валківської міської ради 44067258
(код П рограм ної класифікації видатків та • (найменування головного  розпорядника кош тів м ісцевого бю дж ету ) (код за Є Д РП О У )

кредитування м ісцевого бю дж ету)

2. 0610000 Відділ освіти Валківської міської ради 44067258
(код  П рограм ної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за Є Д РП О У )

кредитування м ісцевого бю дж ету)

3. 0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти

20531000000

(код  П рограмної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого бю дж ету)

(код  Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюдж ету)

(код  Ф ункціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бю дж ету)

(найменування бю дж етної програми згідно з Типовою  програмною  класифікацією  видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюдж ету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -81813700 гривень , у тому числі загального фонду -  81813700 гривень та спеціального фонду -  0 
гр и вен ь .

5. Підстави для виконання бю джетної програми
Закон України "Про освіту" від ІЗ.12.2001р. №2887-1 11, Закон України "Про державний бюджет України" на 2021 рік, Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ), 
Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96), Закон України "Про загальну середню освіту", зі змінами, Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 "Про національну 
стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2023 року", наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 30.09.2020 р. № 860 «Про внесення змін до 
Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 
26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ МФУ №781 від 17.12.2020 року «Про внесення 
змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення III сесії VIII скликання Банківської міської ради від 2 2 .12.2020р. №42 " Про бюджет 
Банківської міської територіальної громади на 2021 рік"



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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок державного бюджету

7. Мета бю джетної програми

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

8. Завдання бю джетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти 81 813 700 0 81 813 700
Усього 81 813 700 0 81 813 700

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю джетної програми

гривень

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

1 затрат

кількість закладів (за ступенями шкіл), од. звіт по мережі 15,00 0,00 15,00
кількість класів (за ступенями шкіл) од. звіт по мережі 198,00 0,00 198,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу

од. штатний розпис 363,44 0,00 363,44

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

од. штатний розпис 85,50 0,00 85,50

чисельнісь учнів, переселенців осіб звіт 40,00 0,00 40,00

2 продукту





ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Відділ освіти Банківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05.02.2021 р. № 17

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0 6 0 0 0 0 0 Відділ освіти Валківської міської ради 44067258
(код Програмної класифікації видатків та 

к|)сдитувпння місцевого бюджет)’)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

0 6 1 0 0 0 0 Відділ освіти Валківської міської ради 44067258
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0 6 1 0 1 6 0 0160 0111 Керівництво і управління у сфері у сфері освіти 20531000000
(код Програмної класифікації видатків та 

крсдіпуианнн місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1161231 гривень , у тому числі загального фонду -  1161231 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96), Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ), Закон України "Про державну службу", Закон України "Про 
державний бюджет України" на 2021 рік, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 30.09.2020 р. №860 «Про внесення змін до Правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 26.08.2014 р. №836 «Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ МФУ №781 від 17.12.2020 року «Про внесення змін до Типової програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» , рішення 111 сесії VIII скликання Валківської міської ради від 22.12.2020 р. "Про бюджет Валківської міської територіальної 
громади на 2021 рік"

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Керівництво і управління у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми



Л2
з/п

Завдання

1
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з /п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

І Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти 1 161 231 0 1 161 231
Усього 1 161 231 0 1 161 231

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

Усього

1. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

І затрат

кількість штатних одиниць од. мережа 5,00 0,00 5,00
2 продукту

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, виданих наказів од. журнал 2000,00 0,00 2000,00
3 ефскгнвності

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, складених наказів 
на одного працівника

од. журнал 400,00 0,00 400,00

4 якості
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скаргу загальній 
кількості відс. розрахунковий показник 100,00 0,00 100,00

Начальник відділу освіти

ПОГОІ

іння Банківської міської ради

Наталія ЗАВОРОТНЯ
( ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса ЛЕВЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище»

\



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Валківської міської ради

(найменування головного  розпорядника

кош тів місцевого б ю д ж ету )

05.02.2021 р. №  17

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти Валківської міської ради 44067258
(код П рограм ної класифікації видатків та (найм енування головного  розпорядника кош тів м ісцевого бю дж ету ) (код  за ЄДРП О У)

кредитування м ісцевого бю дж ету)

2. 0610000 Відділ освіти Валківської міської ради 44067258
(код  П рограм ної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код  за ЄДРП О У)

кредитування м ісцевого бюдж ету)

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
3. 0611200 1200 0990 бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами
20531000000

( код П рограм ної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого бюдж ету)

(код Т ипової програмної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого бюдж ету)

(код  Ф ункціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бю дж ету)

(найменування бю дж етної програми згідно з Т иповою  програмною  класифікацією видатків та 
кредитування м ісцевого бюджету)

( код бю дж ету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -377519 гривень , у тому числі загального фонду -  250438 гривень та спеціального фонду -  127081 
гривень .

5. Підстави для виконання бю джетної програми

Закон України "І Іро освіту" від 13.12.2001р. №2887-1 11, Закон України "Про державний бюджет України" на 2021 рік, Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456-УІ), 
Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96), Закон України "Про загальну середню освіту", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки 
України від 30.09.2020 р. №Х60 «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», наказ Міністерства фінансів 
України та Міністерства освіти і науки України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 
наказ МФУ №7Х І від 17 .12.2020 року «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення III сесії VIII скликання Валківської 
міської ради від 2 2 .12.2020 р. №42 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік"

6. Цілі держ авної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю джетної програми

№
з/п

Ціль державної політики



І Надання належної державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити державну підтримку особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечити державну підтримку особам з особливими освітніми потребами

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в закладах 
дошкільної освіти

22 767 11 553 34 320

2
Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в закладах загальної 
середньої освіти

227 671 115 528 343 199

Усього 250 438 127 081 377 519

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

Усього

1 1. Результативні показники бю джетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в закладах

дошкільної освіти

1 затрат

Видатки грн. звіти 22767,00 11553,00 34320,00

2 продукту

Кількість дітей з особливими потребами осіб мережа 1,00 1,00 1,00

3 ефективності

середні витрати на 1 дитину грн. розрахунок 22767,00 34320,00



середні витрати на придбання предметів довгострокового 
користування грн. розрахунок 11553,00 11553,00

4 якості

відсоток забезпечення підтримки дітей з особливими потребами % відсоток 100,00 100,00 100,00
Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в закладах загальної

середньої освіти
1 затрат

Видатки грн. звіти 227671,00 115528,00 343199,00
2 продукту

Кількість дітей з особливими потребами осіб мережа 18,00 18,00 18,00
3 сфскгишюсті

середні витрати на 1 учня грн. розрахунок 12648,39 12648,39
середні витрати на придбання предметів довгострокового 
користування

грн. розрахунок . 6418,22 6418,22

4 якості

відсоток забезпечення підтримки дітей з особливими потребами % відсоток 100,00 100,00 100,00



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня . 014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Відділ освіти Валківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

05.02.202) р .№  17

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету па 2021 рік

] # 0 6 0 0 0 0 0 Ві.іділ освіти Важіви.кої міської ради 44067258
(м ч  Програмної класифікації видатків та # (найменування головного розпорядника коштів м ісцевою  бюджету ) (код іл СДРПОУ)

крелніуиання місцевого бюджету)

0 6 1 0 0 0 0 Відділ освіти Валківської міської ради 44067258
(код Ирої рамної класифікації видатків та (найменування відповідального виконання) (кол и ЄДРПОУ)

кредитування місцевою  бюджету)

*■»
0 6 1 1 0 2 1 1021 0921

Падання загальної середньої освіти закладами загапьної середньої 
освіти

20531000000

(кол Програмної класифікації 8идаік:в та (код Типової програмно: класифікації видатків та
(код Функціонально: 

класифікації видатків та 
кредигування бюджету)

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

(кол бюджету!

крелніуиання міс і юною бю дж ет  ? кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяі бюлжетних призначень бюджетних асигнувань -^5867921 гривень . у тому числі загального фонду 43970621 гривень та спеціального фонду -  
1897300 і рішень .

5. Підстави і.ія виконання бюджетної програми

Закон України "1 Іро освіту" віл 13.12.2001р. №2X87-111. ?акон України "1 Іро державний бюджеі України" на 2021 рік. Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-У1), 
конституція України (Закон від 28.06.19%р. №254/96). Закон України "Про загальну середню освічу", і і »мінами. Указ Президента України від 25.06.2013 №344/2013 "Про національну 
страчої ію розвитку о с в іт  в Україні на період до 2023 рок\". наказ Міністерства фінансів України іа Міністерства освіти і науки України від 30.09.2020 р. №860 «Про внесення змін до 
] Іравид складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 
2Л.08.20Ы р. Л.’ХЗб «Про деякі питання впровадження програмно-цільового методу складання га виконання місцевих бюджетів», наказ МФУ №’78) від 17.12.2020 року «Про внесення 
«мін до Ги пової програмної класифікації видатків та крили г\ вання місцевого бюджету», рішення 11) сесії VI)! скликання Валківської міської ради від 22.! 2.2020 р. №42 "І іро бюджет 
Валківської міської територіальної іромади на 2021 рік"

6. 1 Іілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми



№
з/п

Ціль державної політики

1 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету

7. М ета бю джетної програми
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бю джетної програми
№
з/п

Завдання

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти 43 970 621 1 897 300 45 867 921
Усього 43 970 621 І 897 300 45 867 921

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

Усього

1 І . Результативні показники бюджетної програми
№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць од. звіт по мережі 15,00 0,00 15,00
кількість класів (за ступенями шкіл) од. звіт по мережі 198,00 0,00 198,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу

од. штатний розпис 12,925 0,000 12,925

середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 47,50 0,00 47,50
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників од. штатний розпис 178,40 0,00 178,40

2 продукту

кількістьучнів, що навчаються у закладах загальної середньої освіти од. звіт по мережі 2906,00 0,00 2906,00

3 ефективності

середні витрати на 1 учня грн. розрахунок 15130,98 0,00 15130,98

діто-дні відвідування днів
інформація про 
відвідування

531798,00 0,00 531798,00





ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Відділ освіти Валківської міської ради

(найменування головного  розпорядника

кош тів м ісцевого бюдж ету )

05.02.2021 р. № 17

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0600000 Відділ освіти Валківської міської ради 44067258
(код  П рограм ної класифікації видатків та 

кредитування м ісцевого бю дж ету)
(найменування головного  розпорядника кош тів м ісцевого бюдж ету ) (код  за Є ДРП О У )

0610000 Відділ освіти Валківської міської ради 44067258
(код  П рограм ної класифікації видатків та 

кредитування м ісцевого бю дж ету)
(найменування відповідального виконавця) (код  за ЄД РП О У )

0611160 1160 0990
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних 
працівників 20531000000

(код  П рограм ної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого бюдж ету)

(код Т ипової програм ної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого бю дж ету)

(код  Ф ункціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бю дж етної програми згідно з Типовою  програм ною  класифікацією  видатків та 
кредитування м ісцевого бю дж ету)

(код  бю дж ету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1851153 гривень , у тому числі загального фонду -  1851153 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96), Постанова КМУ №672 від 29.07.2020р "Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників", Бюджетний Кодекс 
України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ), Закон України "Про державний бюджет України" на 2021 рік, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 
30.09.2020 р. №860 «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», наказ Міністерства фінансів України та 
Міністерства освіти і науки України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ МФУ 
№781 від 17.12.2020 року «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення III сесії VIII скликання Валківської міської ради від 
22.12.2020р. №42 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти



7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприяння професійного розвитку педагогічних працівників закладів та установ освіти

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечення діяльності Центру професійного розвитку педагогічних працівників

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 • 5

1
Створення належних умов для надання на належному рівні послуг Центром професійного розвитку 
педагогічних працівників

1 851 153 0 1 851 153

Усього 1 851 153 0 1 851 153

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю джетної програми

гривень

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість центрівпрофесійного розвитку педагогічних працівників од. мережа 1,00 0,00 1,00
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу (віднесених 
до педагогічного персоналу)

од. штатний розпис 8,00 0,00 8,00

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 2,00 0,00 2,00
середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 0,50 0,00 0,50
усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис 10,50 0,00 10,50

2 продукту

кількість проведених семінарів, конференцій од. план роботи 6000,00 0,00 6000,00

кількість педагогічних працівників в закладах, що обслуговуються 
центром професійного розвитку педагогічних працівників

осіб звіти 480,00 0,00 480,00

3 ефективності



Кількість наданих консультацій, для підвищення професійного 
розвитку педагогічних працівників

од. звіти 480,00 0,00 480,00

4 якості

відсоток охоплення консультацій до загальної кількості працівників відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фйюиаз айго управління Банківської міської ради

Наталія ЗАВОРОТНЯ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса ЛЕВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)


