
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836

э о и
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01.01.2019 року

1.

2 .

0600000
(КПКВК МБ) 

  0610000
(КПКВК МБ)

Відділ освіти Ватутінської міської ради
(найменування головного розпорядника)
Віддт освіти Ватутінської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 0611010 0910
(КПКВК МБ) (КФКВК)1

Надання дошкільної освіти.
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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

11604064,61 965440,82 12569505,43 11236613,12 952434,55 12189047,67 -367451,88 -13006,27 -380458,15

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

№
з/п

КПКВК КФКВК

Підпрограма/ 
завдання 

бюджетної 
програми2

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 загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0611010 0910 Надання

дошкільної освіти
11604064,61 965440,82 12569505,43 11236613,12 952434,55 12189047,67 -367451,49 -13006,27 -380457,76

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

11604064,61 946840,82 12550905,43 11236613,12 933834,55 12170447,67 -367451,49 -13006,27 -380457,76 По загальному 
фонду розбіжність 

за рахунок 
виникнення 

кредиторської 
заборгованості на 

кінець року, 
залишку планових 

асигнувань. По 
спеціальному



2

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 на кінець 
бюджетного року

2.Придбання 
обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування

0 18600,00 18600,00 0 18600,00 18600,00 0 0 0 0

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 відхиленнязагальний

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



з

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
0611010 Дошкільна освіти

1. 1. Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
затрат
кількість дошкільних навчальних закладів од положення про відділ освіти 4 4 0
кількість груп од звіт по мережі 26 26 0
середньорічне число посадових окладів педагогічного 
персоналу

од зведення по мережі, штатах 52,75 52,5 -0,25

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

од зведення по мережі, штатах 10 10 0

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од зведення по мережі, штатах 8,5 8,5 0
середньорічне число штатних одиниць робітників од зведення по мережі, штатах 67,75 67 -0,75
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од зведення по мережі, штатах 139 138 -1
кредиторська заборгованість на початок року грн звіт 91698,00 91698,00 0
зміни у мережі закладу та не заповнення вакантних посад
продукту
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб табель обліку 556 556 0
кількість дітей від 0 до 6 років осіб статистичний звіт 715 715 0
ефективності
витрати загального фонду на перебування 1 дитини в 
дошкільному закладі

грн розрахунково 20706,00 200^5,00 -ОД,00

діто-дні відвідування дн розрахунково 79197 69600 -9597
короткотривалі хвороби дітей на протязі року; виникнення кредиторської заборгованості на кінець року

якості

кількість днів відвідування дн табель обліку 186 219 33
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою % розрахунково 77,8 77,8 0
відсоток погашення кредиторської заборгованості % звіт 100 100 0
розбіжність пояснюється збільшенням кількості дітей які відвідують дошкільний заклад

2. 2.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Продукту
кількість одиниць придбаного обладнання од накладна 2 2 0
ефективності
середні видатки на придбання одиниці обладнання грн розрахункова 9300 9300 0



4

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
(ініціали і прізвище)

Н.В.Крижня
(ініціали і прізвище)


