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Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020рік

Відділ освіти Ватутінської міської ради________________________________
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Ватутінської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)

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

N
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної політики для задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2 Розвиток здібностей та навчання дітей.

5. Мста бюджетної програми
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання .

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п

Завдання

1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної 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

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
Створення належних умов для 

діяльності працівників та фукціонування 
станції юних техніків

1049692 80388 1130080 1042864,79 43638,12 1086502,91 -6827,21 -36749,88 -43577,09



2 Погашення кредиторської заборгованості 19768 0 19768 19768 0 19768 0 0 0

Усього 1069460 80388 1149848 1062632,79 43638,12 1106270,91 -6827,21 -36749,88 -43577,09

По загальному фонду розбіжність за рахунок залишку планових асигнувань на кінець року у зв’язку із економією натуральних показників енергопостачання 
(зменшення тарифу та економне використання). 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 пахунках на кінець бюджетного пою/

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

Одини
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 закладів
од

мережа
закладу 1 1 1 1 0 0

середньорічне число 
посадових ставок 
педагогічного 
персоналу

од

звіт по
мережі,
штатах 8,72 8,72 8,33 8,33 -0,39 -0,39



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

од

звіт по
мережі,
штатах

1,5 1,5 1,5 1,5 0 0

середньорічне число 
штатних одиниць 
спеціалістів

од
звіт по
мережі,
штатах

0,5 0,5 0,5 0,5 0 0

середньорічне число 
штатних одиниць 
робітників

од
звіт по
мережі,
штатах

2 2 1,5 1,5 -0,5 -0,5

всього - середньорічне 
число ставок (штатних 
одиниць)

од
звіт по
мережі,
штатах

12,72 12,72 11,83 11,83 -0,89 -0,89

кредиторської 
заборгованості на 
початок року

грн
річний
звіт 19768 19768 19768 19768 0 0

Розбіжність пояснюється зменшенням педагогічного навантаження на протязі 2019року та невикористання вакантної посади
2 продукту

середньорічна кількість 
дітей,які отримують 
позашкільну освіту

осіб журнал
обліку

417 417 417 417 0 0

кількість гуртків ОД мережа
15 15 15 15 0 0

3 ефективності
витрати на 1 дитину, 
яка отримуює 
позашкільну освіту

грн розрахуйк 
ово 2517 2517 2501 2501 -16 -16

Розбіжність пояснюється зменшенням витрат на 1 дитину за рахунок невикористаної вакантної посади
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 невикористаної вакантної посади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За першим напрямом (Створення належних умов для діяльності працівників та фукціонування станції юних техніків) використання бюджетних коштів - на 
утримання станції юних техніків були заплановані кошти у сумі 1130,1 тис. грн з них загальний фонд 1049,7 тис .грн і спеціальний фонд 80,4 тис.грн при 
штатній чисельності 12,72 в тому числі педагогічного персоналу 8,72; фактично використані кошти в 2019 році - 1086,5 тис. грн з них загальний фонд 1042,9 тис 
.грн і спеціальний фонд 43,6 тис.грн; при фактично зайнятій чисельності 11,83 , з них педагогічного персоналу 8,33 ; позашкільну освіту отрималм -417 при 
функціонуванні 15 гуртків; витрати на утримання онієї дитини, яка отримує позашкільну освіту складає 2,5 тис. грн. За другим напрямом (Погашення 
кредиторської заборгованості) використання бюджетних коштів на погашення кредиторської^аборгованості на початок року склала 19,8 тис.грн. яка була 
оплачена на початку року. Відсоток погашення кредиторської заборгованості становить \р(у/о.

С.М.Бурбело________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер \У сї/с-ес    Н.В.Крижня________________
Ту (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу освіти


