
І
ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
НАКАЗ

м. Тальне
№ 4 1

10.02.2022р.

Про затвердження змін до 
паспортів бюджетних 
програм на 2022 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів 
України 26.08.2014 за № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 11043/25881 (зі змінами), ст. 20 
Бюджетного кодексу України, рішення Тальнівської міської ради від 27.02.2022р. 
№22/8-29 “ Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2021 №20/8-4 
“ Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2022 рік”
(зі змінами).

НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до паспортів бюд жетних програм місцевого бюджету на 

2022 рік по головному розпоряднику коштів -  Відділ освіти, молоді та спорту 
Тальнівської міської ради, затвердивши їх в новій редакції за кодами 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

0611010 „Надання дошкільної освіти”
0611021 „ Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)).”
0611142 „ Інші програми та заходи у сфері освіти”
0611070 “Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми”
0611160 “Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників”

2. Подавати до управління фінансів, економічного розвитку та інвестицій 
Тальнівської міської ради, звіти про виконання паспортів бюджетних програм у 
терміни подання річної бюджетної звітності.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Головний спеціаліст з питань освіти Л.Мудра



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, молоді та спорту Тальнівської міської ради)

(найменування головного розпс»ряднина

10.02.2022 р. № 41

Паспорт
бю джетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

коштів місцевого бюджету).

1.

2 .

3.

0600000 (Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)
: код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місце юго бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

0610000 (Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)
'код Програмної класифікації видатків та 

крсдиіування місце юго бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

0611160 1160 0990

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної ю асифікації видатків та 
кредитування місце юго бюджету) кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональнзї 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку 
педагогічних працівників_________________________________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитугання місцевого бюджету)

41326277
(код за ЄДРПОУ)

41326277
(код за ЄДРПОУ)

23504000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1464350 гривень у тому числі загального фонду -  1464350 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VII;
Закон України “ Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-ХІІ;
Наказ МФУ “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014р.№336 (зі змінами).
Рішення Тальнівської міської ради від 27.08.2020р. № 61/8-11 " Про створення комунальної установи " Центр професійного розвитку педагогічних працівників Тальнівської міської ради 
Черкаської області"
Рішення сесії Тальнівської міської ради ві д 21.12.2020р. №  2/8-12 “Про затвердження Програми " Інформатизація та компютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади 
на 2021-2025роки"( із змінами).
Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2022 рік” від 21 .12.2021р. №20/8-4( із змінами);

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

Ціль державної політики



Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників V

7. Мета бюджетної програми

Сприяння профісійному ]зозвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно - ресурсного центру

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Сприяння професійному розвитку педпрацівників закладів освіти

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 Центру Професійного розвитку педагогічних працівників Тальнівської міської 
ради Черкаської області 1 459 040 0 1 459 040

2 Фінансування видатків на інформатизацію та комп'ютеризацію 5 310 0 5 310
Усього 1 464 350 0 1 464 350

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

№
з/п Найменування місцевої /  регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Інформатизація та компютеризація освіти Тальні зської міської територіальної громади на 2021- 2025 роки 5 310 0 5 310

Усього 5 310 0 5 310

11. 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

всього - середн ьорічне число ставок (штатних одиниць) 
професійного розвитку од. штатний розпис 7,50 0,00 7,50

Кількість центрів професійного розвитку од. мережа 1,00 0,00 1,00
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу проф. 
центру

од. штатний розпис 6,00 0,00 6,00



1 2 3 4 5 6 7

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів проф.центру од. штатний розпис 1,50 0,00 1,50

Обсяг видатків на центр професійного розвитку грн. кошторис 1 459 040,00 0,00 1 459 040,00
Обсяг видатків на придбання обладнання в межах Програми 
інформатизація

грн. кошторис 2 500,00 0,00 2 500,00

Обсяг видатків на послуги Інтернет грн. кошторис 2 810,00 0,00 2 810,00

2 продукту
кількість закладів, які обслуговує центр професійного розвитку од. мережа 38,00 0,00 38,00
Кі-сть одиниць іридбаного обладнання в межах Програми 
інформатизація од. потреба 1,00 0,00 1,00

Кі-сть точок мережі Інтернет од. потреба 1,00 0,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на обслуговування 1 установи Центром грн. обсяг/кі-сть установ 38 535,00 0,00 38 535,00
Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання в межах 
Програми інформатизації

грн. кошторис 2 500,00 0,00 2 500,00

Середньомісячні витрати на утримання Іточки мережі Інтернет в 
межах Програми інформатизації

грн. розрахунок 235,00 0,00 235,00

4 ЯКОСТІ
забезпеченість у станов освіти послугами Центру відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Головний спеціаліст з питань освіти

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Тальнівської міської ради

со в ого управління

Людмила МУДРА.
(ініціаші 'ініціал, прізвгаце)

їаталія ШПИЧАК
(ініціали ініціал, прізвшце)

1



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, молоді та спорту Тальнівської міської ради)

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.02.2022 р. № 41

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 (Відді л освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради) 41326277
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0610000 (Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради) 41326277
(код Програмної класифіка дї видатків та 

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

3. 0611142 1142 0990 Ів ші програми та заходи у сфері освіти 23504000000

(код Програмної класифіка іії видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної к:тасифік.щії видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної (н ійменування бюджетної програми згідно з Типовою пре грамною класифікацією видатків та кредитування 
класифікації видатків та місцевого бюджету) 
кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -2482000 гривень , у тому числі загального фонду -  1482000 гривень та спеціального фонду -  1000000 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-УІІ;
Закон України “ Про освіту' від 23.05.1991 № 1060-ХІІ;
Постанова КМУ “ Про опла у  праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників уставної!, закладів та організацій окремих галузей бюджетної 
сфери” від 30.08.2002 №1298;
Наказ МФУ “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014р.№836( із змінами).
Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2022 рік” від 21.12.2021р. №20/8-4 ( із змінами);
Рішення сесії Тальнівської міської ради від 21.12.2020р. №2/8-11 " Про затвердження комплексної Програми " Освіта Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" ( із 
змінами).
Рішення сесії Тальнівської міської ради від 25.11.2021р. №19/8-9 "Про затвердження Програми оздоровлення та відпочшжу дітей і учнівської молоді Тальнівської міської територіальної громади 
на 2022-2025 роки".
Рішення сесії Тальнівської міської ради від 25. [1.2021р. №19/8-12 "Про затвердження Програми організації перевезення здобувачів освіти та педагогічних працівників у Тадьнівській міській 
територіальній громаді на 2022-2025 роки"

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



№
з/п Ціль державної політики

1 Створення оптимальних умов для забезпечення реалізації інших прощам та заходів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Забезпечення реалізації інших програм та заходів 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
1 Забезпечення перевезення дітей до загальноосвітніх закладів освіти 1 312 000 1 000 000 2 312 000
2 Харчування та оздоровлення дітей 170 000 0 170 000

Усього 1 482 000 1 000 000 2 482 000
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№
з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Комплексна програма Освіта Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки 0 1 000 000 1 000 000

2 Програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді Тальнівської міської територіальної громади на 2022- 
2025 роки 170 000 0 170 000

3 Програма організації перевезення здобувачів освіти та педагогічних працівників у Тальнівській міській територіальній 
іромаді на 2022-2025 роки 1 312 000 0 1 312 000

Усього 1 482 000 1 000 000 2 482 000
11. 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

Обсяг видатків пов'язаний з перевезенням дітей, що проживають грн. кошторис І 312 000,00 0,00 1 312 000,00

1 2 3 4 5 6 7 і
у сільській місцевості
Обсяг видатків на харчування у літньому таборі грн. кошторис 100 000,00 0,00 100 000,001



Обсяг видатків на придбання путівок для оздоровлення дітей грн. кошторис 70 000,00 0,00 70 000,00
Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету Тальнівської 
територіальної громади на придбання автобуса грн. потреба 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

2 п р о д у к т у

Шкільних автобусі з од. звіт 12,00 0,00 12,00
Кі-сть учнів, які підвозяться до навчальних закладів осіб звіт 472,00 0,00 472,00
Кі-сть поїздок за один день од. звіт 4,00 0,00 4,00
Кі-сть днів у які проводяться підвезення ОД. навчальний план 120,00 0,00 120,00
Кі-сть дітей, які плануються оздоровити в пришкільних таборах осіб розрахунок 238,00 0,00 238,00
Кі-сть днів оздоровлення ДНІВ Програма оздоровлення 14,00 0,00 14,00
Кі-сть дітей, які бу, іуть оздоровлені осіб план 9,00 0,00 9,00
Кі-сть одиниць придбаних основних засобів ( автобус) од. потреба 0,00 1,00 1,00

3 е ф е к т и в н о с т і

Середні витрати на 1 шкільний автобус тис. грн. обсяг витрат/ кі-сть 
автобусів 109,30 0,00 109,30

Середні витрати на 1 поїздку грн.
обсяг видатків/кі-сть днів/ 
кі-сть поїздок в день/ кі-сть 
шкільни автобусів

227,00 0,00 227,00

Середні витратиш 1 дитину грн. розрахунок 30,00 0,00 30,00

Вартість 1 путівки грн.
обсяг видатків на 
придбання путівок/ кі-сть 
дітей

7 777,00 0,00 7 777,00

Середні витрати на придбання одиниці основних засобів ( автобус) грн. потреба 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

4 ЯКОСТІ

Відсоток охопленні учнів, які необхідно підвозити ВІДС. звіт 100,00 0,00 100,00
Відсоток охопленні дітей оздоровлення відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
Відсоток охопленні дітей путівками ВІДС. розрахунок 100,00 0,00 100,00
[Відсоток забезпечення транспортним засобом середньої 
ласажиромісткості відс. розрахуй^ ^ 0,00 100,00 100,00

ЕНО:

[я Тальнівської міської ради 

управління

(іншіали/ішпал, прізвищз)

Наталія ШПИЧАК
(ініціалтнщіал, прізвишз)



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, молоді та спорту Тальнівської міської ради)

(найменування головного розпорядника

10.02.2022 р. № 41

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

коштів місцевого бюджет;/)

1.

2 . 

3.

0600000 (Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради) 41326277
' код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРГІОУ)

0610000 (Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)
код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

0611070 1070

'код Програмної класифікації видатків та (ко;; Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи 
___________________ із позашкільної роботи з дітьми___________________________________

(код Функціональної (найменування бюджетної програми зг ідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

41326277
(код за ЄДРПОУ)

23504000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3274241 гривень . у тому числі загального фонду -  3274241 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VII;
Закон України “ Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-ХП;
Закон України “ Про позашкільну освіту” від 22.06.2000 № 1841-ІП;
Наказ МОН України “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” від 
26.09.2005 №557;
Наказ МОН України “Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів" від 31.10.2012 р. №1230;
Наказ МФУ “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014р.№336( із змінами).
Рішення Тальнівської міської ради від 21.12.2020р.№2/8-12" Про затвердження Програми" інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 
2021-2025 роки".
Рішення Тальнівської міської ради від 21.12.2020 № 2/8-1Г' Про затвердження Комплексної програми " Освіта Тальнівської міської територіальної громади на 201-2025 роки"( із змінами). 
Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2022 рік” від 21.12.2021р. №20/8-^ ( із змінами);



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована ре;шізація бюджетної програми

№
з/п

Ціль державної політики

1
Створення необхідних умов для творчого, іінтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів позашкільних закладів освіти.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п

Завдання

І Забезпечити рівні можливості ді вчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Забезпечення отримання позашкільної освіти в Б,ДЮ 2 296 009 0 2 296 009

2
Забезпечення отримання позашкільної освіти, центр науково-технічної творчості дітей та учнівської 

молоді
978 232 0 978 232

Усього 3 274 241 0 3 274 141

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки 1 000 0 1 о о о

Усього 1 0 0 0 0 1 0 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і _ *
і. 3 4 5 6 7

1 з а т р а т

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) БДЮ од. тарифікація 17,50 0,00 17,50

Кі-сть закладів ( ступенями шкіл) од. мережа 2,00 0,00 2,00

Кі-сть гуртків БДЮ од. звіт 46,00 0,00 46,00



1 Хе 3 4 5 6 7

Обсяг видатків БДЮ грн. кошторис 2 296 009,00 0,00 2 296 009,00
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) Центр, 
наук.творчості од. тарифікація 7,50 0,00 7,50

середньорічне число посадових окладів ( ставок) педагогічного 
персоналу Центр, наук.творчості од. тарифікація 7,50 0,00 7,50

Кі-сть гуртків Центр.наук.творчості од. звіт 55,0 £ 0,00 55,00
Обсяг видатків Центр.наук.творчості грн. кошторис 978 232,00 0,00 978 232,00
Обсяг видатків на послуги інтернет грн. потреба 1 000,00 0,00 1 000,00

2 продукту
Кі-сть дітей БДЮ осіб звіт 615,00 0,00 615,00
Кі-сть дівчаток, що відвідує БДЮ осіб звіт 315,00 0,00 315,00
Кі-сть хлопчиків, що відвідує БДЮ осіб звіт 300,00 0,00 300,00
Кі-сть дітей Центр.наук.творчості осіб звіт 700,00 0,00 700,00
Кі-сть дівчаток, що відвідує Центр.наук.творчості осіб звіт 350,00 0,00 350,00
Кі-сть хлопчиків, що відвідує Центр.наук.творчості осіб звіт 350,00 0,00 350,00
Кі-сть точок мережі інтернет од. потреба 2,00 0,00 2,00

3 ефективності
Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну ссвіту БДЮ грн. витрати/ кі- сть дітей 3 733,00 0,00 3 733,00
Кі-сть дітей на 1 гурток БДЮ осіб звіт 14,00 0,00 14,00
Кі-сть дітей на 1 гурток Центр.наук.творчості осіб ЗВІТ 13,00 0,00 13,00
Витрати на 1 дитину , яка отримує позашкільну освіту Центр, 
наук.творчості грн. обсяг видатків/ кі-сть 

дітей 1 397,00 0,00 1 397,00

Середні витрата на утримання однієї точки мережі інтернет в 
межах програми Інформатизація грн. кошторис/г отреба 500,00 0,00 500,00

4 ЯКОСТІ

Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою БДЮ відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою в Центр, наук, 
творчості відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Головний спецііїліст з питань освіти

ЛОГО,

Людмила МУДРА
(шіціали ініціал, прізвище)

Тальнівської міської ради 

правління Наталія ШПИЧАК
(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, молоді та спорту Тальнівської міської ради)

(найменування: головного розпорядника

коштів місцевої > бюджету)

10.02.2022 р. №41

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 (Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради) 41326277
(код Програмної класифіка дї видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевої о бюджету ) (код за ЄДРГІОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000 (Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради) 41326277
(код програмної класифіка дії видатків та (найменування (ідповідального виконавця) ' 5 ’ (код за ЄДРПОУ)'

кредитування місцевого бюджету)

3. 0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 23504000000

. „  , .  . , _  . . . .  ... (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування (код бюджету)(код Програмної класифіка дц видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та .. . _ ^
с . . класифікації видатків та місцевого бюджету)кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

крекінгування бюджету')

4. Обсяг бюджетних іфюначень/бюджетних асигнувань -40370619 гривень , у тому числі загального фонду -  36653019 гривень та спеціального фонду -  3717600 
гривень .

5. Підст ави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-УІІ;
Закон України “ Про освіту’' від 23.05.1991 № 1060-ХИ;
Закон України “ Про загальне середню освіту” від 13.05.1999 № 651-ХГУ;
Наказ МОН України “Про впорядкування у м о е  оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” від 26.09.2005 №557; 
Наказ МОН України “Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів" від 06,12.2010 р. №1205;
Постанова КМУ “ Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” від 22.11.2004 № 1591;
Наказ МФУ “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014р.№836 ( із змінами).
Рішення "альнівської міської ради від 21.12.2020р.№ 2/8-12" Про затвердження Програми" Інформатизація та комп'ютеризація освіти тальнівської міської ОТГ на 2021-2025 роки"
Рішення Тальнівської міської ради від 21.12.2020р. №2/8-11 " Про затвердження комплексної Програми" Освіта Тадьнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 рок я"( із змінами). 
Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської міської територіальної грома ди на 2022 рік” від 21.12.2021р. №20/8-4( із змінами);
Рішення сесії міської ради№19/8-1І від 25.11.2021р.." Про затвердження Програми розвитку та удосконалення організації харчування в закладах освіти Тальнівської міської територіальної 
громади на 2022 рік".



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№
з/п Ціль державної політики

1 Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти тс законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетно:! програми
№
з/п Завдання

1 Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами ( за рахунок бюджету громади)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 S

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчагьними закладами 36 618 019 3 586 100 40 204 119
3 Фінансуваннявидатків з інформатизації та комп'ютеризації 35 000 0 35 000
4 Проведення Капітального ремонту 0 131 500 131 500

Усього 36 653 019 3 717 600 40 370 619

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

№
з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5
1 і нформатизація та комп'ютеризація Т ільнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки 35 000 0 35 000

2 Програма розвитку та удосконаленя організації харчування в закладах освіти Тальнівської міської територіальної 
іромади на 2022 рік 1 600 000 3 585 000 5 185 000

Усього 1 635 000 3 585 000 5 220 000

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 35,50 0,00 35,50
кількість класів (за ступенями шкіл) од. звіт 196,25 0,00 196,25
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу ( місцевий бюджет) од. штатний розпис 10,50 0,00 10,50



/
»

середньорічне число штатних одиниць службовців од. штатний розпис 31,50 0,00 31,50
середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 178,25 0,00 178,25
Обсяг витрат по ЗЗСО грн. кошторис 36 618 019,00 3 586 100,00 40 204 119,00
Обсяг видатків на придбання обладнання в межах Інформатизація грн. кошторис 10 000,00 0,00 10 000,00
Обсяг видатків на послуги інтсрнету грн. кошторис 25 000,00 0,00 25 000,00
Обсяг видатків за експертний звіт на кап.ремонт за рахунок коштів 
місцевого бюджету грн. розрахунок 0,00 82 000,00 82 000,00

2 продукту
Кі-сть дівчаток відвідує ЗЗСО осіб звіт 1 300,00 0,00 1 300,00
Кі-сть хлопчиків відвідує ЗЗСО осіб звіт 1 600,00 0,00 1 600,00
Кі-сть точок інтеркет од. потреба 5,00 0,00 5,00
Кількість об'єктів для яких виготовлялися експертні звіти од. розрахунок 0,00 2,00 2,00
Кі-сть об'єктів капітального ремонту од. розрахунок 0,00 1,00 1,00

3 ефективності

діто-дні відвідування од.

діто-дні визначаються 
множенням середнього 
показника днів перебування 
однієї дитини протягом 
року у навчальному закладі 
на середньорічну кі.іькість 
дітей цього закладу за цей 
період

530 700,00 0,00 530 700,00

Обсяг виділених коштів на 1 учня за рахунок коштів бюджету ОТГ грн. кошторис 12 639,00 0,00 12 639,00

Середньомісячні витрати на утрим.однієї точки мережі інтернету в 
межах програми Інформатизація грн. розрахунок 416,00 0,00 416,00

Середні витрати на один об'єкткапітального ремонту тис. грн. розрахунок 0,00 43,80 43,80
4 якості

Кі-сть днів відвідування днів звіт у р 183,00 0,00 183,00
Головний спеціаліст з питань освіти _/  ^ А /  Людмила МУДРА

/  (підпис) (інщіат/ініціал, прізвищ;)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Накдз 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, молоді та спорту Тальнівської міської ради)

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджет/)

10.02.2022 р. № 41

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 (Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради) 41326277
' код Програмної класифікації видатків т*і 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коїцтів місцевого бюджет} ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (Ві дділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради) 41326277
код Програмної ^класифікації видатків т^ 

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

3. 0 6 П 0 |0 101С) 0910 Надання дошкільної освіти 23504000000
■ код Програмної класифікації аидатків т,і (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) класифікацп видатків та кредитування місцевого бюджету)
кпелитуйання бюлже;ТУ)

4. Обс5іг бюджетних гіризначень/біоджетних асигнувань - 50120818 гривень , у тому числі загального ф о н д у  -  47720618 гривень та спеціального фонду -  
2400200 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс Україци від 08.07,201С)р. № 2456-УІІ;
Закон України “ Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-5ЦІІ;
Закон України “ Про дошкільну освіту” від 11.07.2001 № 2628-ІІІ;
Накдз МОН України “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” від 
26.09.2005 №557;
Накдз М РН  України “Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів" від 04.11.2010 р. № (055;
Постанова КМУ “ Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” від 22.11.2004 № 1591
Наказ МФУ “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26,08.2014р.№336 ( із змінами);
Рішення сесії міської радц “ Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2022 рік” від 21.12.2021р. №20/8-^( із змінами);
Рішення сесії Тальнівської міської ради від 21.12.2020р.№2/8-12 " Про затвердження Прогріми " Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади 
на 2021 - 2025 роким( із змінами).
Рішення сесії місько) ради№19/8-11 від 25.11,2021р.," Про затвердження Програми розвитку та удосконалення організації харчування в закладах освіти Тальнівської міської 
територіальної громади га  2022 рік".



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

з/п Ціль державної політики

]___  Забезпечення доступності безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Забезпечення 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 47 640 618 2 400 200 50 040 818

3 Фінансування видатківз інформатизації та комп'ютеризації 80 000 0 80 000
Усього 47 720 618 2 400 200 50 120 818

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

М>
з/п Найменування місцевої /  регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Інформатизакія га компютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021- 2025 роки 80 000 0 80 000

2 " Програма розвитку та удосконалення організації харчування в закладах освіти Тальнівської міської 
територіальної громади на 2022 рік". 1 500 000 2 400 200 3 900 200

Усього 1 580 000 2 400 200 3 980 200

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний! фонд Усього

1 | 3 4 5 6 7
1 затрат

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис 328,00 0,00 328,00
кількість груп од. звіт 85.-К 65,00 0,00 65,00



2 3 4 5 6 7

кількість дошкільних навчальних закладів од. звіт про стан 23,00 0,00 23,00
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного 
персоналу од. штатний рсзпис 131,50 0,00 131,50

середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний рсзпис 179,75 0,00 179,75
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний рсзпис 16,75 0,00 16,75
Обсяг видатків грн. кошторис 47 640 618,00 2 400 200,00 50 040 818,00
Обсяг видатків на послуги інтеренту грн. кошторис 80 000,00 0,00 80 000,00

2 продукту
кількість дітей цід 0 до 6 років осіб звіт 85-к 800,00 0,00 800,00
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб звіт 85-к 909,00 0,00 909,00
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади дівчатка осіб ЗВІТ 500,00 0,00 500,00
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади хлопчики осіб звіт 409,00 0,00 409,00
Кі-сть точок інтгрнету од. потреба 15,00 0,00 15,00

3 ефективності

витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі грн. загальна сума видатків/кі- 
сть

52 498,00 0,00 52 498,00

діто-дні відвідування од.

діто-днів визначається 
множенням середнього 
показника днів 
перебування однієї дитини 
протягом року у 
дошкільному навчальному 
закладі на середньорічну 
кількість дітей цього 
закладу за цей період

226 341,00 0,00 226 341,00

Середні витрати, на утримання однієї точки мережі Інтернет в 
межах програми Інформатизація

грн. обсяг ивдатків/кість один, 
інтернет 445,00 0,00 445,00

4 ЯКОСТІ

відсоток охоплецня дітей дошкільною освітою відс. звіт про стан дошкільної 
освіти

100,00 0,00 100,00

кількість днів відвідування днів звіт 85-к ^  ^ 249,00 0,00 249,00

Головний спеціаліст з питань освіти

н^ісів, економічного розвитку та інвестицій Тальнівської міської ради 

<ал ьникдііш а ну о вдгр управління

Людмила МУДРА,

А ' (пущис) (ініціали 'ініціал, прізвище)

Ь- ■X 5 її
В

Баталія ШПИЧАК'
(ініціали ініціал, прізвище)


