
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. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
___________________________________________________  ,________________________________________________________ (- Ф .н)_

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
972662,56 27055,22 999717,78 952606,95 21838,54 974445,49 -20055,61 -5216,68 -25272,29

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
 __________ ,______________________ ,____________________________________ ,___________________________________,_________________________________,_______ ( грн)

№
з/
п

Підпрограма/ завдання 
бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) 
за звітний період Відхилення

Пояснення щодо причин 
відхиленняКПКВК КФКВК загальний

фонд
спеціаль

ний фонд разом загальний
фонд

спеціаль
-ний
фонд

разом загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0611090 0960 Надання позашкільної 

освіти позашкільними 
закладами освіти, 
заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

972662,56 27055,22 999717,78 952606,95 21838,54 974445,49 -20055,61 -5216,68 -25272,29 По загальному фонду 
розбіжність за рахунок 

виникнення кредиторської 
заборгованості та залишку 
планових асигнувань на 
кінець року у зв’язку із 

зменшенням потреби. По 
спеціальному фонду 

розбіжність обумовлена 
уточненням кошторисних 

планових призначень 
відповідно законодавства в 

зв’язку із фактичним 
надходженням коштів 
отриманих як плата за 
послуги, інші джерела 
власних надходжень та 

залишків коштів на 
позабюджетних рахунках



2

на кінець бюджетного року
Забезпечити надання 

рівних можливостей 
дівчатам та хлопцям у 
сфері отримання 
позашкільної освіти

972662,56 27055,22 999717,78 952606,95 21838,54 974445,49 -20055,61 -5216,68 -25272,29

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

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

№
з/п КПКВК 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
0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми

1. 1. Забезпечити надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сс>ері отримання позашкільної освіти
затрат
кількість закладів од положення про відділ освіти 1 1 0
середньорічне число посадових окладів педагогічного 
персоналу

од зведення по мережі, штатах 8,72 8,39 -0,33

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

од зведення по мережі, штатах 1,5 1,5 0

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од зведення по мережі, штатах 0,5 0,5 0
середньорічне число штатних одиниць робітників од зведення по мережі, штатах 1,5 1,5 0
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од зведення по мережі, штатах 12,22 11,89 -0,33
кредиторська заборгованість на початок року грн звіт 1792,00 1792,00 0
розбіжність пояснюється зменшенням педагогічного навантаження на протязі 2018року та невикористання вакантної посади
продукту
середньорічна кількість дітей,які отримують 
позашкільну освіту

осіб журнал обліку 410 410 0

кількість гуртків од мережа 13 13 0
ефективності
витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту грн розрахунково 2368,00 2319,00 -49
розбіжність пояснюється зменшенням витрат на 1 дитину за рахунок невикористаної вакантної посади
відсоток погашення кредиторської заборгованості | % | річний звіт | 100 | 100 | 0



з

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

спеціал
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 

Г оловний бухгалтер

С.М.Бурбело

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Н.В.Крижня
(ініціали і прізвище)


