
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Н аказ М іністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу М іністерства фінансів Українивід 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)

0611160 0990 Інші програми,заклади та заходи у сфері освіти__________________________
(код) (КФ КВК) (найменування бю джетної програми)

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

N
з/п

Ціль державної політики

1 Здійснення контролю за веденням бухгалтерського обліку та фінансової звітності

2 Здійснення якісних послуг з господарського обслуговування.

3 Стимулювання творчого,інтелектуального,духовного розвитку обдарованої молоді шляхом виплати грошової винагороди

4 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

5. Мета бюджетної програми І
Забезпечення контролю за веденням бухгалтерського обліку,звітності та ведення централізованого господарського обслуговування, забезпечення реалізації 
інших освітніх програм у сфері освіти.

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п

Завдання

1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.

3 Забезпечити виплату грошової винагороди обдарованим дітям

4 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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

Затверджено у паспорті бюджетної Касові видатки (надані кредити з Відхилення
N Напрями використання бюджетних програми бюджету)



з/п коштів* 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 
працвників та функціонування 
ценралізованої бухгалтерії

828754 0 828754 817884,46 0 817884,46 -10869,54 0 -10869,54

2
Створення належних умов для діяльності 
працвників та функціонування 
господарської групи

290896 0 290896 289966,84 0 289966,84 -929,16 0 -929,16

3 Погашення кредиторської заборгованості 18278 18278 18278 18278 0 0

4
Забезпечення виплат стипендій міського 
голови обдарованим дітям

1600 1600 1600 1600 0 0

5
Забезпепчення виплат грошової 
винагороди обдарованим дітям

9000 9000 9000 9000 0 0

6
Надання допомоги дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського 
піклування, яким виповнюється 18 років

5430 5430 5430 5430 0 0

Усього 1153958 0 1153958 1142159,3 0 1142159,3 -11798,7 0 -11798,7

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 в зв'язку із економією енергоносіїв.

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

Міська програма роботи з обдарованою 
молоддю на 2016-2020роки

10600 10600 10600 10600 0 0



.Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N
з/п Показники

Одиниц 
я виміру

Джерело
інформації

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
централізованих
бухгалтерій

од положення 
про відділ 
освіти 1 1 1 1 0 0

кількість груп 
централізованого 
господарського 
обслуговування

од положення 
про відділ 
освіти 1 1 1 1 0 0

середньорічне число 
штатних одиниць 
спеціалістів

од звіт по 
мережі,т 
штатах

10,5 10,5 9 9 -1,5 -1,5

середньорічне число 
штатних одиниць 
робітників

од звіт по
мережі,
штатах

4 4 4 4 0 0

всього -
середньорічне число 
ставок (штатних 
одиниць)

од звіт по
мережі,
штатах 14,5 14,5 13 13 -1,5 -1,5

кредиторська 
заборгоності на 
початок року

грн звіт
18278 18278 18278 18278 0 0

обсяг видатків на 
надання допомоги 
дітям-сиротам

од кошторис
5430 5430 5430 5430 0 0

виплати стипендій 
міського голови 
обдарованим дітям

од рішення 
міської 
ради, наказ 
відділу 
освіти

1600 1600 1600 1600 0 0



виплати грошової 
винагороди 
обдарованим дітям

грн
наказ
відділу
освіти

9000 9000 9000 9000 0 0

Розбіжність виникла через невикористання вакантної посади

2 продукту

кількість закладів,які 
обслуговує 
централізована 
бухгалтерія

од договір про
обслуговува
ння 14 14 14 14 0 0

кількість особових 
захунків

од підсумково
479 479 479 479 0 0

кількість складених 
звітів працівниками 
бухгалтерії

од графік
подання
звітності

105 105 105 105 0 0

кількість установ, які 
обслуговує 
господарча група

од положення
про
централізов

13 13 13 13 0 0

середньорічна 
кількість одержувачів 
допомоги осіб

дітей (лист 
служби у 
справах 
дітей)

3 3 3 3 0 0

кількість одержувачів 
стипендії осіб

наказ
відділу
освіти

2 2 2 2 0 0

кількість одержувачів 
грошової винагороди осіб

наказ
відділу зо 30 30 ЗО 0 0

3 ефективності
кількість установ,які 
обслуговує 1 
працівник 
централізованої 
бухгалтерії

од договір про
обслуговува
ння 2 2 2 2 0 0

кількість особових 
рахунків,які 
обслуговує 1 
працівник 
централізованої 
бухгалтерії

од посадові
обовязки

177 177 177 177 0 0



/
і»

\  д---
кількість установ, які 
обслуговує один 
працівник 
господарчої групи

од розрахуйко 
во

3 3 3 3 0 0

середній розмір 
допомоги грн розрахунок 1810 1810 1810 1810 0 0

середній розмір 
стипендії міського 
голови на 1 учня грн

наказ
відділу
освіти

200 200 200 200 0 0

середній розмір 
грошової винагороди 
на 1 учня грн

наказ
відділу
освіти

300 300 300 300 0 0

4 якості
відсоток погашення
кредиторської
заборгоаності

% розрахуйко 
во 100 100 100 100 0 0

Результативні показники даної бюджетної програми свідчать про ефективність виконання даної програми: кредиторська заборгованість була погашена в повному
обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За першим напрямом (Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування ценралізованої бухгалтерії) на утримання централізованої 
бухгалтерії були заплановані кошти у сумі 828,8тис. грн при штатній чисельності 9,5 фактично використані кошти в 2019 році 817,9 тис. грн на утримання 8 
штатних одиниць; За другим напрямом (Створення належних умов для діяльності працвників та функціонування господарської групи) були заплановані кошти в 
сумі 290,9 тис.грн. при середньорічній чисельності ставак 5, а використані кошти в сумі 290 тис.грн; За третім напрямом (Погашення кредиторської 
заборгованості) використання бюджетних коштів кредиторська заборгованість на початок року склала 18,3 тис.грн. яка була оплачена на початку року. За 
четвертим напрямом (Забезпечення виплат стипендій міського голови обдарованим дітям) були заплановані кошти в сумі 1,6 тис. грн які були виплачені на 
стипендію двом учням; За п'ятим напрямом (Забезпепчення виплат грошової винагороди обдарованим дітям) заплановані кошти в сумі 9 тис. грн. які були 
виплачені 30 учням в розмірі 300 грн.; За шостим напрямом (Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 
18 років ) були використано 5,4 тис.грн на виплату допомоги 3 учням. л / /

Начальник відділу освіти
__________________ С.М.Бурбело

'ГЙдпивО (ініціали/ініціал, прізвище)

   Н.В.Крижня
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер ЄЛ

Ґ


