
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу М іністерства фінансів У країнивід 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020рік

0600000________________ Відділ освіти Ватутінської міської ради________________________
(код) (найменування головного розпорядника)

0610000________________  Відділ освіти Ватутінської міської ради________________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

0615030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту_____________________
(код) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N
з/п

Ціль державної політики
У»

1 Фізичне виховання й фізкультурно-оздоровча діяльність у навчально-виховній сфері.

2 Розвиток здібностей у вибраному виді спорту.

5. Мета бюджетної програми
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та 

молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту на 2019 рік.
6. Завдання бюджетної програми

N
з/п

Завдання

1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

N
з/п

Напрями використання бюджетних 
коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

Відхилення

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Забезпечення належного утримання 

працівників та фунціонування ДЮСШ
981904 78727 1060631 971899,97 63721,6 1035621,57 -10004,03 -15005,4 -25009,43



2 Погашення кредиторської заборгованості 46886 0 46886 46886 0 46886 0 0 0

Усього 1028790 78727 1107517 1018785,97 63721,6 1082507,57 -10004,03 -15005,4 -25009,43

По загальному фонду розбіжність за рахунок залишку планових асигнувань в зв’язку із економним використанням енергоресурсів внаслідок зменшення тарифів.. 
По спеціальному фонду розбіжність обумовлена уточненням кошторисних планових призначень відповідно законодавства в зв’язку із фактичними 
надходженнями отриманих як інші джерела власних надходжень та залишку коштів на позабюджетних рахунках на кінець року.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

N Найменування місцевої/ регіональної
Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки(надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

з/п програми загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N
з/п

Показники
Оди ни 

ЦЯ 
виміру

Джерело
інформац

н

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат

кількість ДЮСШ 
видатки на утримання 
яких здійснюються 3 
бюджету

од положенн 
я про 
відділ 
освіти

1 1 1 1 0 0

обсяг витрат на ДЮСШ, 
видатки на утримання 
яких здійснюються 3 
бюджету

грн кошторис

1028790 1028790 1018785,97 1018785,97 -10004,03 -10004,03



кількість штатних 
працівників, видатки на 
утримання яких 
здійснюються 3 
бюджету

од штатний
розпис

11,69 11,69 10,77 10,77 -0,92 -0,92

в т.ч. тренерів од штатний
розпис 6,59 6,59 5,92 5,92 -0,67 -0,67

кредиторська 
заборгованість на 
початок року

грн
річний
звіт 46886 46886 46886 46886 0 0

Розбіжність пояснюється зменшенням педагогічного навантаження на протязі 2019року ; невик
зв’язку із економним використанням ене

ористанням вакантної посади та залишку планових асигнувань в 
з го носіїв.

2 продукту
середньорічна кількість 
учнів

осіб журнал
обліку 216 216 216 216 0 0

кількість учнів, що 
взяли участь у 
регіональних 
спортивних змаганнях

осіб звіт

205 205 215 215 10 10

Розбіжність пояснюється зміною спортивної програми.
3 ефективності

середні витрати на 
ДЮСШ з розрахунку на 
одного працівника

грн розрахунк
ово 83995 83995 90241 90241 6246 0 6246

середньомісячна 
заробітна плата 
працівника

грн розрахунк
ово 4749 4749 5132 5132 383 383

середні витрати на 
навчально-тренувальну 
роботу, у розрахунку на 
одного учня

грн розрахунк
ово

4763 4763 4717 4717 -46 -46

Збільшенням середньомісячної заробітної плати 1 працівника за рахунок вакантної посади .
4 якості

відсоток погашення
кредиторської
заборгоаності

% розрахунк
ово 100 100 100 100 0 0

*



Результативні показники даної бюджетної програми свідчать про ефективність виконання даної програми: кредиторська заборгованість була погашена в повному 
обсязі; витрати на утримання ДЮСШ буди зменшені за рахунок невикористаної вакантної посади. А середні витрати на ДЮСШ з розрахунку на одного

працівника збільшилися за рахунок середньомісячної заробітної плати.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За першим напрямом (Забезпечення належного утримання працівників та фунціонування ДЮСШ) використання бюджетних коштів - на утримання дитячої 
спортивної школи були заплановані кошти у сумі 1060,6 тис. грн з них загальний фонд 981,9 тис .грн і спеціальний фонд 78,7тис.грн при штатній чисельності 
11,69 в тому числі тренерів 6,59; фактично використані кошти в 2019 році - 1035,бтис. грн з них загальний фонд 971,9тис .грн і спеціальний фонд 63,7 тис.грн; 
при фактично зайнятій чисельності 10,77 , з них тренерів 5,92 ; середьорічна кількість вихованців становила 241;середні витрати на утримання спортивної школи 
в розрахунку на одного працівника закладу становить 90,2 тис.грн із середньмісячною заробітною платою 5,1 грн. За другим напрямом (Погашення 
кредиторської заборгованості) використання бюджетних коштів кредиторська заборгованість на початок року склала 46,9 тис.грн. яка була оплачена на початку 
року. Відсоток погашення кредиторської заборгованості становить 10""'

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.М.Бурбело

Н.В.Крижня


