
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М іністерства фінансів У країни 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)

0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів____________________
(код) (КФ КВК) (найменування бюджетної програми)

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

N
з/п Ціль державної політики

1 Науково-методичне забезпечення системи загальної, середньої та дошкільної освіти.

2 Підвищення кваліфікації професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів та розвиток їхньої
творчої інніціативи у міжкурсовий період.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

N
■;/п

Завдання

1 Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

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

счеціальн 
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 утримання методичного 
кабінету

754252 0 754252 737541,52 856,35 738397,87 -16710,48 856,35 -15854,13



2
Погашення кредиторської 

заборгованості 25293 0 25293 25293 0 25293 0 0 0

Усього 779545 0 779545 762834,52 856,2.5- 763690,87 -16710,48 856,35 -15854,13

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, 
затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжність виникла за рахунок залишку планових асигнувань у зв’язку із економією натуральних показників 
енергопостачання (зменшення тарифу та економне використання). Відхилення по спеціальному фонду виникла через реалізацію майна за рахунок списання 
матеріалів.

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

N
з/п

Найменування місцевої/ регіональної 
програми

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N
з/п

Показники
Одиниц 
я виміру

Джерело
інформац

п

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 закладів од положенн 
я про 
відділ 
освіти

1 1 1 1 0 0

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

од звіт по
мережі,
штатах

6,25 6,25 6,25 6,25 0 0



середньорічне число 
штатних одиниць 
спеціалістів

од звіт по
мережі,
штатах 1 1 1 1 0 0

всього -
середньорічне число 
ставок (штатних 
одиниць)

од звіт по
мережі,
штатах 7,25 7,25 7,25 7,25 0 0

кредиторської 
заборгованості на 
початок року

грн
річний
звіт 25293 25293 25293 25293 0 0

2 ефективності
витрати на одного 
працівника грн розрахуйк 

ово 104035 104035 101730 101730 -2305 -2305

За рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв та відряджень
4 якості

відсоток погашення
кредиторської
заборгоаності

% розрахуйк 
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 однієї одиниці буди зменшені за рахунок залишку планових асигнувань в зв'язку із зменшенням споживання енергоносіїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За першим напрямом (Забезпечення належного утримання працівників та утримання методичного кабінету ) використання бюджетних коштів - на утримання 

методичного кабінету були заплановані кошти у сумі 754,3 тис. грн при штатній чисельності 7,25; фактично використані кошти в 2019 році - фактично 
використані кошти в 2019 році - 738,4 тис. грн з них загальний фонд 737,5 тис .грн і спеціальний фонд 0,9 тис.грн; на утримання 7,25 штатних одиниць, з них 
педагогічного персоналу 6,25 ; витрати на утримання одного працівника склали 101,7 тис. грн. За другим напрямом (Погашення кредиторської заборгованості) 
використання бюджетних коштів кредиторська заборгованість на початок року склала 25,3^ис.грн. яка була оплачена на початку року. Відсоток погашення 
кредиторської заборгованості становить 100%. л  / /

Начальник відділу освіти  . /
 /   С.М.Бурбело_______________

V  (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер х_______________________________________ Н.В.Крижня_______________
(  /  (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


