
1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0611150

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№

з/п

1

2

№

з/п

1

гривень

усього
загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд
усього

1 5 6 7 8 9 11

1
922200,00 875696,07 0,00 875696,07 -46503,93 -46503,93

1 5 6 7 8 9 11

922200,00 875696,07 0,00 875696,07 -46503,93 -46503,93

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 922200,00 0,00 0,00

Забезпечення належного утримання працівників та 

утримання методичного кабінету 

922200,00 0,00 0,00

2 3 4 10

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти  

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

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

Ціль державної політики

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

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

1150   0990 Методичне забезпечення діяльності закладів 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)

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

 Відділ освіти Ватутінської міськради 24417845

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

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



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. звіт по мережі, 

штатах
6,25 5,50 0,00 5,50 -0,75 -0,75

3
од. звіт по мережі, 

штатах
1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

4
од. звіт по мережі, 

штатах 7,25 6,50 0,00 6,50 -0,75 -0,75

5 грн. розрахунково 127200,00 134722,00 0,00 134722,00 7522,00 7522,00

Розбіжність пояснюється невикористанням вакантної посади відповідно збільшилися витрати на одного працівника

Аналіз стану виконання результативних показників

Витрати на утримання однієї одиниці були зменшені за рахунок залишку планових асигнувань  через введенням довготривалого карантину в закладах  освіти  в зв’язку  з 

вірусом COVID-19  та економією натуральних показників  енергопостачання також була невикористана вакантна посада.

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 922,2 тис. грн при штатній чисельності 7,25; фактично використані кошти в  2020 році -  738,4 тис. грн з них загальний фонд 875,7 

тис .грн    на утримання 6,5 штатних одиниць, з них педагогічного персоналу 0,75; витрати на утримання одного працівника склали  134,7 тис. грн. 

Невикористанням вакантної посади

Ефективності

витрати на одного працівника 127200,00 0,00 0,00

Розбіжність пояснюється зменшенням педагогічного навантаження на протязі 2020року  та  невикористання вакантної посади

середньорічне число штатних 

одиниць спеціалістів
1,00 0,00 0,00

всього - середньорічне число 

ставок (штатних одиниць) 7,25 0,00 0,00

кількість  закладів 1,00 0,00 0,00

середньорічне число штатних 

одиниць адмінперсоналу за 

умовами оплати віднесених до 

педагогічного персоналу

6,25 0,00 0,00

спеціальний 

фонд

2 5 6 12

Затрат

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

2 3 4 10

УСЬОГО

№

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

Касові видатки

(надані кредити з бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

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



(підпис)

(підпис)

Начальник відділу освіти Сергій БУРБЕЛО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КРИЖНЯ

(ініціали/ініціал, прізвище)

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


