
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 

26.08.2014 № 836
ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0600000 Відділ освіти Ватутінської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2.   0610000 Відділ освіти Ватутінської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(фн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
908161,96 0 908161,96 882868,37 0,85 882869,22 -25293,59 0,85 -25292,74

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
( г р н .)

№
ЗІ
п

КПКВК КФКВК

Підпрограма/
завдання

бюджетної програми
2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) 
за звітний період Відхилення Пояснення щодо причин 

відхиленнязагальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом їагальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0611150 0990 1.Методичне 

забезпечення 
діяльності 
навчальних закладів

908161,96 0 908161,96 882868,37 0,85 882869,22 -25293,59 0,85 -25292,74 Виникнення кредиторської 
заборгованості на кінець року.

Забезпечення
належної
методичної роботи в 
установах освіти

908161,96 0 908161,96 882868,37 0,85 882869,22 -25293,59 0,85 -25292,74

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період _______________________________________  ( грн)
Назва

регіональної цільової програми та 
підпрограми

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період

Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період

Відхилення Пояснення щодо 
причин відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Усього



2

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№
з/п к п к в к Показники Одиниця

виміру Джерело інформації
Затверджено паспортом 

бюджетної програми 
на звітний період

Виконано за звітний 
період (касові 

видатки/надані кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8
0611150 М етодичне забезпечення діяльності навчальних закладів

1. 1. Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти
затрат
кількість закладів од положення про відділ освіти 1 1 0
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

од зведення по мережі, штатах 6,25 6,25 0

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од зведення по мережі, штатах 1 1 0
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) зведення по мережі, штатах 7,25 7,25 0
кредиторська заборгованість на початок року грн звіт 12106 12106 0
ефективності
витрати на одного працівника грн розрахунково 123594 123594 0
якості
Відсоток погашення кредиторської заборгованості | % | звіт | 100 | 100 | 0

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний 

період

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту

загальн 
ий фонд

спеціап
ьний
фонд

разом загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами) X X X X

Усього

Начальник відділу освіти  

Головний бухгалтер

С.М .Бурбело
(ініціали і прізвище)

Н.В.Крижня
(підпис) (ініціали і прізвище)


