
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

Від 24.05.2022 р. м. Хмільник № 70

Про внесення змін паспортів 
бюджетних програм головному 
розпоряднику коштів Управлінню 
освіти, молоді та спорту 
Хмільницької міської ради 
на 2022 рік

На виконання вимог ст.20 Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом 
Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами та доповненнями), 
відповідно до Рішення виконавчого комітету міської ради від 20.05.2022року №220 
"Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2021 року 
№1065 "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі 
змінами) з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності 
виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм головному розпоряднику
коштів Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради на 2022 рік 
за кодом, а саме:

Код програмної 
класифікації 

видатків

КФКВК Найменування бю джетної програми

0611010 0910 Надання дошкільної освіти

0611021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти

061152 0921 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 
освітньої субвенції

0611200 0921 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами

0617361 0921 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку



0617363 0921 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій

Заступник начальника Управління освіти 
молоді та спорту 
Хмільницької міської ради

Погоджено: Головний спеціаліст сектору юриди 
та кадрової роботи Управління освіти, 
молоді та спорту 
Хмільницької міської ради

ина Липень

Володимир ШЕМЕТА



) 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

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

24.05.2022 р. № у О

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської раї и 04544464
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0617361

(найменування відповідального виконавця)

7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку

(код за СДРПОУ)

02537000000

(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 бюджет ної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6237000 гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  6237000 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс У країни від 08.07.2010р. №2456-УІ із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 " Про деякі пиитання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами; 
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-УІ із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 " Про деякі пиитання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами; 
Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №>624 
Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської 
ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625
Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік” від 22.12.2021 року №1065
Рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 20.05.2022року №220 " Про внесення змін до рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської 
територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065" (зі змінами)



-ділі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№
з/п

Ціль державної політики

1 Організація співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

7. Мета бюджетної програми

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку

0 6 237 000 6 237 000

Усього 0 6 237 000 6 237 000

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
Програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної 
громади на 2022-2026 роки

0 6 237 000 6 237 000

Усього 0 6 237 000 6 237 000

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 грн. проект кошторису 0.00 6 237 000,00 6 237 000.00



продукту ) ) л _
кількість об'єктів, що планується відремонтувати розрахунок 0,00 1,00 1,00

3 ефективності
1 2 3 4 5 6 7

середня вартість капітального ремонту одного об'єкту грн. розрахунок 0,00 6 237 000,00 6 237 000,00

Заступник Начальника Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської 
ради Ірина ЛИПЕНЬ

(ініціали/ініціал. пріївишс)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради 

Начальник фінансового управління

24.05.2022 р. 

М.П.



* 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

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.05.2022 р. № 70

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2 .

3 .

0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти 02537000000

(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 -55649172 гривень , у тому числі загального фонду -  55047980 гривень та спеціального фонду -  
601192 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України:
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-УІІІ;
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №>651 -XIV зі змінами та доповненнями;
Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії Хмільницької міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699(зі 
змінами)
Програма розвитку освіти Хмільницької територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року Х«624Програма 
поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" затвердженої рішенням 14 сесії 
міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 569.
Комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федераціїу Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей -  мешканців Хмільницької міської територіальної громади на 
2021 -2023 рр, затвердженої рішенням 67 сесії міської ради 7 скликання від 22 листопада 2019 року №2315 (зі змінами);
Комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей -  мешканців населених пунктів, ідо входять до складу



..оницької міської територіальної громадиГ на 2022-2023 рр, затверд )ої рішенням рішенням виконавчого комітету хмільниі }| міської ради від 07 квітня 2Р2 2року л<>і ч і ;гішснни и  
сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №625 "Про програму розвитку фізичної культури , спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022- 
2026 роки";
Рішення сесії Хмільницької міської ради від 25.02.2022 року №.>1119" Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної 
громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065""( зі змінами);
Рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 15.04.2022р. №162 " Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської 
територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065""( зі змінами);
Рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 03.05.2022р. №196 " Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської 
територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065'"'( зі змінами)
Рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 20.05.2022р. №220 " Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської 
територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065""( зі змінами)

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Створення умов для повноцінного і відповідальног здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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 55 047 980 601 192 55 649 172
Усього 55 047 980 601 192 55 649 172

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 розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки. 9 243 632 410 100 9 653 732

2
Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії

742 0 742

і 2 3 4 5



У Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та чле ^хніх сімей -  мешканців Хмільницької міської 
територіальної громади на 2021-2023 рр. )

3

Комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, осіб, які 
беруть(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей -  мешканців населених пунктів, що 
входять до складу до складу Хмільницької міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр..

4 726 0 4 726

Усього 9 249 100 410 100 9 659 200

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. проект штатного розпису 851,15 0,00 851.15
кількість закладів (за ступенями шкіл), од. мережа закладів освіти 19,00 0,00 19.00
кількість класів (за ступенями шкіл) од. мережа закладів освіти 244,00 0,00 244.00
Річний обсяг видатків грн. проект кошторису 54 047 980.00 601 192.00 54 649 172.00

2 продукту
кількість учнів хлопчиків осіб списки учнів ЗЗСО 2 287.00 0.00 2 287.00
кількість учнів дівчаток осіб списки учнів ЗЗСО 2 396.00 0,00 2 396.00
усього кількість учнів осіб списки учнів ЗЗСО 4 683,00 0,00 4 683,00

3 ефективності
середні витрати на хлопчиків грн. розрахунок 26 394 988.00 293 599.00 26 688 587.00
середні витрати на дівчаток грн. розрахунок 27 652 992.00 307 593.00 27 960 585.00

4 якості
кількість днів відвідування днів розрахунок 175.00 0.00 175.00
Заступник начальника Управління освіти,молоді та спорту Хмільницької міської 
ради

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмільницької міської ради 

Начальник фінансового управління

Ірина ЛИПЕНЬ
(ініціали/ініціал. прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

24.05.2022 р.

м.п.

(підпис) (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

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

24.05.2022 р. № 70

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

коштів місцевого бюджету )

0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

2.

3 .

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0610000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(код за ЄДРПОУ)

04544464
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0617363

(найменування відповідального виконавця)

7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій

(код за СДРПОУ)

02537000000

(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 -0  гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про освіту",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами) 
Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №624 
Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року № 1065

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Соціально-економічний розвиток окремих територій

7. Мета бюджетної програми



-Р е ч ен н я  виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення зах )і щодо соціально-економічного розвитку окремих тери й

8. Завдання бюджетної програми
Завдання

і Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

9. Напрями використання бюджетних коштів
— ге— Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5

І
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціадьно-економічного розвитку 
окремих територій

0 0 0

Усього 0 0 0

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки. 0 0 0
Усього 0 0 0

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
обсяг затрат на виконання інвестиційних проектів грн. проект кошторису 0.00 0.00 0.00

2 продукту
кількість об'єктів шт. розрахунок 0.00 1.00 1,00

3 ефективності
середні витрати на один об"єкт грн. розрахунок 0.00 0.00 0.00

4 ЯКО С ТІ

обсяг виконаних інвестиційних проектів відс. розрахунок 0.00 0,00 0.00
Заступник начальника Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської 

ради
ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмільницької міської ради 
Начальник фінансового управління

24.05.2022 р.
М.П.

Ірина Липень

Тетяна ТИЩЕНКО



) ) ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N8 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

24.05.2022 р. № 70

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

коштів місцевого бюджету )

І. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та 

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

3.

0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

0611152 1152

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

0990

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 
освітньої субвенції

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

04544464
(код за ЄДРПОУ)

02537000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -993760 гривень , у тому числі загального фонду -  993760 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
бюджетний кодекс України.
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-УІІІ зі змінами та доповненнями.
Постанова КМУ від 12 липня 2017 р. № 545 Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр.
Статут комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Хмільницької міської ради від 08.06.2018р.
Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Створення умов для повного забезпечення заробітною платою педпрацівників за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми



.„■ченця, захист й забезпечення повного й рівноцінного здійснення г  у особами з інвалідністю всіх прав людини й основопо.'-  уих  своиод, а іалит .„■ 
,м достоїнства.

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечити надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Забезпечити право дітей з оеобливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та 
загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психологопедагогічної оцінки розвитку дитини, 
надання психологопедагогічної допомоги та 
забезпечення системного кваліфікованого супроводження

993 760 0 993 760

Усього 993 760 0 993 760

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

Усього

1 1. 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
Середньорічне число штатних одиниць осіб проект штатного розпису 5,50 0,00 5,50
Касові видатки та проект кошторису грн. проект кошторису 993 760,00 0.00 993 760.00

2 продукту
Чисельність дітей інклюзивноресурсного центру осіб списки дітей 1РЦ 95,00 0,00 95,00
3 них хлопчики осіб 60,00 0.00 60,00
з них дівчатка осіб 35,00 0.00 35,00

3 ефективності
Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами грн. розрахунок 10 460,00 0,00 10 460,00



* якості )' )
1" 1 2 3 4 5 6 7

Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами 
інклюзивним навчанням відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Заступник Начальника Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської 
ради / а /

ПОГОДЖЕНО:

Ірина ЛИПЕНЬ
(ініціали/ініціал. прізвище)

Фінансове управління Хмільницької міської ради 

Начальник фінансового управління Тетяна ТИЩЕНКО
(ініціали/ініціал. прізвище)

24.05.2022 р.

М.П.



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

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.05.2022 р. № 70

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)2.

3.

0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ')

кредитування місцевого бюджету)

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

освітніми потребами
02537000000

(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 - 786780 гривень , у тому числі загального фонду -  786780 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-УІН зі змінами та доповненнями.
Рішення 25 сесія міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечити надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми



Завдання

1 Забезпечити надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

9. Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами

786 780 0 786 780

Усього 786 780 0 786 780

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
— Ж - Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

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

1 затрат
Касові видатки та проект кошторису грн. проект кошторису 786 780,00 0.00 786 780.00

2 продукту
Кількість дітей з особливими освітніми потребами осіб списки шкіл і садочків 71.00 0,00 71.00
3 них хлопчики осіб 37.00 0.00 37,00
з них дівчатка осіб 34.00 0,00 34,00

3 ефективності
Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами розрахунок 11 080,00 0.00 11 080.00
Заступник начальника Управління освіти,молоді та спорту Хмільницької міської
ради Ірина ЛИПЕНЬ

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмільницької міської ради 
Начальник фінансового управління

24.05.2022 р.

М.П.



)
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

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.05.2022 р. № 70

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0610000 Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 04544464

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0611010 1010

(найменування відповідального виконавця)

0910 Надання дошкільної освіти

(код за ЄДРПОУ)

02537000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань —53524809 гривень , у тому числі загального фонду — 49587570 гривень та спеціального фонду — 
3937239 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Ьюджетний кодекс України.
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-УІІІ зі змінами та доповненнями.
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. №>2628-111 зі змінами та доповненнями.
Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №>1699 (зі змінами). 
Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена Рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №>624 
Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть (брати) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей - мешканців Хмільницької територіальної громади на 2021-2023 
роки.Рішення 67 сесії міської ради 7 скликання від 22.11.2019р.№>2315
Комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, осіб, які беруть(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей -  мешканців населених пунктів, що входять до складу до складу Хмільницької 
міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр..Рішення виконавчого комітету від 07.04.2022. №«141
Рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 15.04.2022р. №>162 " Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської 
територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №»1065""( зі змінами)



..конавчого комітету Хмільницької міської ради від 20.05.202?°- .№220 " Про внесення змін до рішення 25 сесії міської р~ —? 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської 
.оріальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 року №1065""( зі зм )іи) * /

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 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 Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання хлопчиків та дівчаток

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

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

49 587 570 3 937 239 53 524 809

Усього 49 587 570 3 937 239 53 524 809

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 підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об’єднаних сил. осіб, які беруть 
(брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей -  мешканців Хмільницької 
міської територіальної громади на 2021-2023 рр.

12 706 0 12 706

2 Програма розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки 3 452 070 3 918 370 7 370 440

3

Комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об’єднаних сил. осіб, які 
берутЦбрали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей -  мешканців населених пунктів, що 
входять до складу до складу Хмільницької міської територіальної громади, на 2022 -2023 рр..

37 104 0 37 104

Усього 3 501 880 3 918 370 7 420 250

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

. Джерело
Показники Одиниця виміру . .інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього



2 > 3 4 " Л  5 6 7

1 затрат
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць од. проект штатного розпису 312,00 0,00 312,00
кількість груп од. мережа закладів освіти 51,00 0,00 51,00
кількість дошкільних навчальних закладів од. мережа закладів освіти 13,00 0,00 13,00
Річний обсяг бюджетних призначень грн. проект кошторису 49 587 570,00 3 937 238,61 53 524 808,61

2 продукту
кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади осіб табелі садочків 567,00 0,00 567,00
кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади осіб табелі садочків 589,00 0,00 589,00
кількість усіх діток, що відвідують дошкільні заклади осіб табелі садочків 1 156,00 0,00 1 156,00

3 ефективності
середні витрати на дівчаток грн. розрахунок 24 321 931.00 1 931 154,00 26 253 085,00
середні витрати хлопчиків грн. розрахунок 25 265 639.00 2 006 084.00 27 271 723,00

4 якості
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою відс. розрахунок 100.00 0.00 100,00
Заступник начальника Управління освіти,молоді та спорту Хмільницької міської 
ради

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмільницької міської ради 

Начальник фінансового управління

24.05.2022 р.

М.П.

Ірина ЛИПЕНЬ
(п^рііс) (ініціали/ініціал. прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО
(ініціали/ініціал. прі ївишс)


