
 
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
 

НАКАЗ 
 

 

06 липня 2021 року   м.Гребінка   № 89 

 

Про внесення змін до паспортів 

бюджетних програм на 2021 рік 

 

 Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, Правил складання 

паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 

затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року 

№836 (зі змінами та доповненнями) , рішення 2 сесії Гребінківської міської 

ради 8 скликання від 22.12.2020 року № 77 "Про бюджет Гребінківської 

міської територіальної громади на 2021 рік", рішення 6 сесії Гребінківської 

міської ради 8 скликання від 24.02.2021 року № 231 "Про внесення змін до 

бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення 

7 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 09.04.2021 року № 323 

"Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної 

громади на 2021 рік", рішення 9 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання 

від 25.05.2021 року № 484 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської 

міської територіальної громади на 2021 рік", рішення 10 сесії Гребінківської 

міської ради VIII скликання від 23.06.2021 року № 642 " Про внесення змін до 

бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік" 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1.Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік відділу 

освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради за КПКВК МБ 

0611010,0611021, затверджених наказом відділу освіти виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради від 02.02.2021 року № 9, виклавши в новій 

редакції, що додаються. 

2.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Начальник відділу     Леся РАДЧЕНКО 

 



1. 0600000 41844913

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 41844913

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611010 1010   0910 16521000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,

Бюджетний кодекс України, 

Закон України  "Про Державний бюджет України на 2021 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII,

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”(зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 Про затвердження складових прогрмної класифікації видатків та кедитування місцевих бюджетів (зі змінами і

доповненнями),

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих

бюджетів у галузі "Освіта"

Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 22.12.2020 року № 77 "Про бюджет Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік."

Рішення 6 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 24.02.2021 року № 231 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення 7 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 09.04.2021 року № 323 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік" 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –25386456,04 гривень , у тому числі загального фонду – 24781888,00 гривень та спеціального фонду

– 604568,04 гривень .

коштів місцевого бюджету )

06.07.2021 р. № 89

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради

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 виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника



№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 604568,04 25386456,04

604568,04 25386456,04

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0,00 5550,00

0,00 5550,00

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0,00 161,50

1 3 6 7

Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць Штатний розпис 161,50

2 4 5

2 4 5

затрат

Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської територіальної громади на 2021 

рік
5550,00

Усього 5550,00

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

Усього 24781888,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 24781888,00

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти 

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Рішення 9 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 25.05.2021 року № 484 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення 10 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23.06.2021 року № 642 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

Ціль державної політики

Забезпечення доступності і безоплатность дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти 



од. 0,00 32,00

од. 0,00 16,00

од. 0,00 58,25

од. 0,00 14,00

од. 0,00 89,25

2

осіб 0,00 1 245,00

осіб 0,00 591,00

3

грн. 1 022,96 42 955,09

днів 0,00 64 250,00

4

од. 0,00 250,00

відс. 0,00 52,00

(підпис)

(підпис)

Начальник фінансового віділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради Наталія БОНДАРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

06.07.2021 р.

М.П.

Начальник відділу освіти Леся РАДЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

кількість днів відвідування

Журнал відвідувань, облік 

щоденного відвідування 

дошкільного закладу

250,00

відсоток охоплення дітей дошкільною освітою

Розрахунок (кількість 

дітей, що відвідують 

дошкільний 

заклад/кількість дітей від 0 

до 6 років 

52,00

діто-дні відвідування

Журнал відвідувань, облік 

щоденного відвідування 

дошкільного закладу

64 250,00

якості

ефективності

середні витрати на 1 дитину

Розрахунок (обсяг 

фінансування/кількість 

дітей, що відвідують 

дошкільні заклади )

41 932,13

кількість дітей від 0 до 6 років

Звіт про діяльність 

дошкільного навчального 

закладу (Форма 85-к)

1 245,00

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади

Звіт про діяльність 

дошкільного навчального 

закладу (Форма 85-к)

591,00

середньорічне число ставок/штатних іншого персоналу Штатний розпис 89,25

продукту

середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 

персоналу
Штатний розпис 58,25

середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за 

умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
Штатний розпис 14,00

кількість груп

Мережа, штати і 

контингент установ, що 

фінансуються з місцевого 

бюджету

32,00

кількість дошкільних навчальних закладів

Мережа, штати і 

контингент установ, що 

фінансуються з місцевого 

бюджету

16,00



          

       

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 виконавчого комітету Гребінківської міської ради 

 

      

(найменування головного розпорядника 
 

      

 

 

      

коштів місцевого бюджету ) 
 

      

06.07.2021 р. № 89 

 

          

 

Паспорт 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік 

 

 

1. 0600000 Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради 41844913 
 

  

(код Програмної класифікації видатків та 

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

 

 

2. 0610000 Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради 41844913 
 

  

(код Програмної класифікації видатків та 

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

 

 

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

освіти 
16521000000 

 

  

(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 –28691890,38 гривень , у тому числі загального фонду – 27832601,00 гривень та спеціального фонду 

– 859289,38 гривень . 

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
 

 

Конституція України, 

Бюджетний кодекс України, 

Закон України  "Про Державний бюджет України на 2021 рік", 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Закон України " Про освіту" від 05. 09. 2017р №2І45-VIII, 

Закон України " Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651 -XIV, 

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами), 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Освіта",   

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22. 11. 2004р №1591 (зі змінами), 

Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" 

Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 22.12.2020 року № 77 "Про бюджет Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік." 

Рішення 6 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 24.02.2021 року № 231 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік" 

 

          



          

 

Рішення 7 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 09.04.2021 року № 323 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік"  

Рішення 9 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 25.05.2021 року № 484 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік" 

Рішення 10 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23.06.2021 року № 642 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік" 

 

          

 

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

 

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

 

 

1 
Створення  умови для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов’язаних з реалізацією особою своїх прав і обов’язків як члена 

суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина. 

 

 

7. Мета бюджетної програми 

 

 

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

 

          

 

8. Завдання бюджетної 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 27 832 601,00 858 827,38 28 691 428,38 
 

          

 

Усього 27 832 601,00 859 289,38 28 691 890,38 
 

 

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 
Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської територіальної громади на 

2021 рік 
18 404,00 0 18 404,00 

 

 

2 
Програма виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після 

досягнення 18-річного віку на 2021 рік 
28 200,00 0 28 200,00 

 

 

 Усього 46 604,00 0 46 604,00 
 

 

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      
 

 

 Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць од. Штатний розпис 554,50 0,00 554,50 
 

 

 кількість закладів (за ступенями шкіл), од. 

Мережа, штати і 

контингент установ, що 

фінансуються з місцевого 

бюджету 

17,00 0,00 17,00 

 

 

 кількість класів (за ступенями шкіл) од. 

Мережа, штати і 

контингент установ, що 

фінансуються з місцевого 

бюджету 

169,00 0,00 169,00 

 

 

 
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 

персоналу 
од. Штатний розпис 330,50 0,00 330,50 

 

 

 
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за 

умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, 
од. Штатний розпис 41,00 0,00 41,00 

 

 

2 продукту      
 

 

 сереньорічна кількість учнів осіб 

Мережа, штати і 

контингент установ, що 

фінансуються з місцевого 

бюджету 

2 152,00 0,00 2 152,00 

 

 

3 ефективності      
 

 

 середні витрати на 1 учня грн. 
Кошторис/середньорічна 

кількість учнів 
12 933,36 399,30 13 332,66 

 

 

 діто-дні відвідування днів 
Журнал обліку 

відвідування 
361 536,00 0,00 361 536,00 

 

 

4 якості      
 

 

 кількість днів відвідування днів Робочий навчальний план 168,00 0,00 168,00 
 

          

  

Начальник відділу освіти 
  

Леся РАДЧЕНКО 

  

    

(підпис) 
 

(ініціали/ініціал, прізвище) 
  

  

ПОГОДЖЕНО: 
      

  

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради 

      

  

Начальник фінансового віділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради 
  

Наталія БОНДАРЕНКО 

  

    

(підпис) 
 

(ініціали/ініціал, прізвище) 
  

  

06.07.2021 р. 

      

  

М.П. 
      

 


