
1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0611161

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

2

№

з/п

1

2

гривень

усього
загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд
усього

1 5 6 7 8 9 11

1 1131000,00 1042155,47 0,00 1042155,47 -88844,53 -88844,53

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01. 2021 рік

Відділ освіти Ватутінської міської ради 24417845

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

 Відділ освіти Ватутінської міськради 24417845

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

1161   0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 23560000000

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Здійснення контролю за веденням бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Здійснення якісних послуг з господарського обслуговування. 

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення  контроль за веденням бухгалтерського обліку,звітності та забезпечення ведення цетралізованого господарського обслуговування,постійно. 

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Створення належних умов для діяльності працвників  та 1131000,00 0,00 0,00

функціонування ценралізованої бухгалтерії

Розбіжність виникла за рахунок залишку планових асигнувань  через введенням довготривалого карантину в закладах  освіти  в зв’язку  з вірусом COVID-19  та економією натуральних показників  

енергопостачання.



2
362700,00 359597,75 0,00 359597,75 -3102,25 -3102,25

1493700,00 1401753,22 0,00 1401753,22 -91946,78 -91946,78

гривень

усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд усього

1 5 6 7 8 9 11

усього
загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд
усього

1 3 4 7 8 9 10 11 13

1
од. положення про 

відділ освіти
1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

2

од. положення про 

відділ освіти 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3
од. звіт по мережі, 

штатах
9,50 9,50 0,00 9,50 0,00 0,00

4
од. звіт по мережі, 

штатах
1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

5
од. звіт по мережі, 

штатах
9,50 9,00 0,00 9,00 -0,50 -0,50

6
од. звіт по мережі, 

штатах
4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00

7
од. звіт по мережі, 

штатах
5,00 4,50 0,00 4,50 -0,50 -0,50

8

од. договір про 

обслуговуванн

я

14,00 14,00 0,00 14,00 0,00 0,00

9 од. підсумково 512,00 518,00 0,00 518,00 6,00 6,00

Створення належних умов для  діяльності працвників та 

функціонування господарської групи

362700,00 0,00 0,00

Розбіжність виникла за рахунок залишку планових асигнувань  через введенням довготривалого карантину в закладах  освіти  в зв’язку  з вірусом COVID-19  та економією натуральних показників  

енергопостачання.

Усього 1493700,00 0,00 0,00

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

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

УСЬОГО

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№

з/п
Показники

Одиниця 

виміру

Джерело 

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

Затрат

кількість централізованих 

бухгалтерій
1,00 0,00 0,00

кількість груп 

централізованого 

господарського 

1,00 0,00 0,00

середньорічне число штатних 

одиниць спеціалістів
9,50 0,00 0,00

середньорічне число штатних 

одиниць спеціалістів
1,00 0,00 0,00

всього - середньорічне число 

ставок
9,50 0,00 0,00

Розбіжність пояснюється невикористанням вакантної посади

середньорічне число штатних 

одиниць робітників
4,00 0,00 0,00

всього - середньорічне число 

ставок (штатних одиниць)
5,00 0,00 0,00

Розбіжність пояснюється невикористанням вакантної посади

Продукту

кількість закладів,які 

обслуговує централізована 

бухгалтерія

14,00 0,00 0,00

кількість особових рахунків 512,00 0,00 0,00

Потреба у веденні більшої кількості особових рахунків



10

од. положення про 

централізован

е 

господарство 

13,00 13,00 0,00 13,00 0,00 0,00

1 3 4 7 8 9 10 11 13

11
од. графік 

подання 
105,00 105,00 0,00 105,00 0,00 0,00

12

од. розрахунково

3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00

13

од. договір про 

обслуговуванн

я
2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

14

од. посадові 

обовязки 171,00 173,00 0,00 173,00 2,00 2,00

(підпис)

(підпис)

кількість установ, які 

обслуговуються працівниками 

господарчої групи

13,00 0,00 0,00

2 5 6 12

кількість складених звітів 

працівниками бухгалтерії
105,00 0,00 0,00

Ефективності

кількість установ, які 

обслуговує один працівник 

господарчої групи

3,00 0,00 0,00

кількість установ,які 

обслуговує 1 працівник 

централізованої бухгалтерії

2,00 0,00 0,00

(ініціали/ініціал, прізвище)

кількість особових рахунків,які 

обслуговує 1 працівник 

централізованої бухгалтерії

171,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники даної бюджетної програми  свідчать про ефективність виконання даної програми: була не використана вакантна посада та була збільшена кількість 

особових рахунків відповідно збільшився показник обслуговування особових рахунків на  одного працівника централізованої бухгалтерії.

Головний бухгалтер Наталія КРИЖНЯ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Розбіжність пояснюється збільшенням кількості особових рахунків

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 1131,0тис. грн при штатній чисельності 9,5   фактично використані кошти в 2020 році 1042,2 тис. грн  на утримання 9 штатних одиниць; За другим 

напрямом (Створення належних умов для  діяльності працвників та функціонування господарської групи)  були заплановані кошти в сумі 362,7 тис.грн. при середньорічній 

чисельності ставак 5, а  використані кошти в сумі 359,6 тис.грн;  
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти Сергій БУРБЕЛО


