
1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0611020

(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 5 6 7 8 9 11

1
31785695,71 30626845,72 170152,34 30796998,06 -969406,99 -988697,65

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)

1020   0921 
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у

тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))
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

Заберпечення всебічного розвитку особистості шляхом формування особистості,навчання та виховання в денних закладах загальної середньої освіти

Забезпечення належних умов для здобутя освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої 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

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2 3 4 10

Створення належних умов для діяльності працівників та 

фукціонування закладів загальної середньої освіти

31596252,71 189443,00 -19290,66



2

15605,78 13450,96 0,00 13450,96 -2154,82 -2154,82

3 1434790,00 169025,26 686911,48 855936,74 -125460,74 -578853,26

5 548379,00 0,00 537087,45 537087,45 0,00 -11291,55

33784470,49 30809321,94 1394151,27 32203473,21 -1097022,55 -1580997,28

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. мережа 

закладів
4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00

2 од. мережа 

закладів
2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

3 од. мережа 

закладів
66,00 66,00 0,00 66,00 0,00 0,00

4

од. звіт по мережі, 

штатах 138,53 138,42 0,00 138,42 -0,11 -0,11

5

од. звіт по мережі, 

штатах
23,85 23,33 0,00 23,33 -0,52 -0,52

6
од. звіт по мережі, 

штатах 21,00 20,50 0,00 20,50 -0,50 -0,50

По загальному фонду розбіжність за рахунок  залишку планових асигнувань  на кінець року у зв’язку із економією натуральних показників  енергопостачання (через введенням довготривалого карантину в 

закладах  освіти  в зв’язку  з вірусом COVID-19). 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 рахунках на кінець бюджетного року.

Створення належних умов для здобутя освіти дітьми з 

особливими освітніми потребами  в умовах інклюзивного 

навчання

15605,78 0,00 0,00

Розбіжність виникла   через введенням довготривалого карантину в закладах  освіти  в зв’язку  з вірусом COVID-19

Організація харчування у закладах загальної середньої 

освіти

294486,00 1140304,00 -453392,52

Розбіжність виникла   через введенням довготривалого карантину в закладах  освіти  в зв’язку  з вірусом COVID-19  та короткотривалі хвороби дітей

 Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування

0,00 548379,00 -11291,55

Розбіжність виникла   через меншу вартість предметів довгострокового користування 

Усього 31906344,49 1878126,00 -483974,73

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 закладів 4,00 0,00 0,00

кількість інклюзивних класів 2,00 0,00 0,00

кількість класів 66,00 0,00 0,00

середньорічне число 

посадових ставок 

педагогічного персоналу

138,53 0,00 0,00

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

середньорічне число штатних 

одиниць адмінперсоналу за 

умовами оплати віднесених до 

педагогічного персоналу

23,85 0,00 0,00

Невикористання вакантної посади

середньорічне число штатних 

одиниць спеціалістів 21,00 0,00 0,00



7
од. звіт по мережі, 

штатах
51,52 50,25 0,00 50,25 -1,27 -1,27

8
од. звіт по мережі, 

штатах 234,63 232,50 0,00 232,50 -2,13 -2,13

9 осіб накладна 38,00 0,00 38,00 38,00 0,00 0,00

10
осіб мережа 

закладів
2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

11 осіб мережа 

закладів
1712,00 1712,00 0,00 1712,00 0,00 0,00

12 днів табель 

відвідувань
26286,00 11648,00 0,00 11648,00 -14638,00 -14638,00

13

грн. розрахунково

7803,00 6725,00 0,00 6725,00 -1078,00 -1078,00

14
грн. накладна

14431,00 0,00 14134,00 14134,00 0,00 -297,00

15
грн. розрахунково

18628,00 17988,00 0,00 17988,00 -640,00 -640,00

16 днів табель 

відвідувань
186,00 103,00 0,00 103,00 -83,00 -83,00

Невикористанням вакантної посади

Невикористанням вакантної посади

середньорічне число штатних 

одиниць робітників
51,52 0,00 0,00

всього - середньорічне число 

ставок (штатних одиниць)
234,63 0,00 0,00

Розбіжність пояснюється невикористанням вакантної посади

Продукту

кількість одиниць придбаного 

обладнання

0,00 38,00 0,00

кількість учнів які навчаються 

в інклюзивних класах
2,00 0,00 0,00

кількість учнів 1712,00 0,00 0,00

Ефективності

діто-дні відвідування 26286,00 0,00 0,00

Розбіжність виникла   через введенням довготривалого карантину в закладах  освіти  в зв’язку  з вірусом COVID-19  та короткотривалі хвороби дітей

видатки загального фонду на 

утримання 1 учня 

інклюзивного класу

7803,00 0,00 0,00

Розбіжність виникла   через введенням довготривалого карантину в закладах  освіти  в зв’язку  з вірусом COVID-19  

середні видатки на придбання 

1 одиниці обладнання
0,00 14431,00 -297,00

Розбіжність виникла   через меншу вартість предметів довгострокового користування 

видатки загального фонду на 

утримання 1 учня
18628,00 0,00 0,00

Розбіжність виникла   через введенням довготривалого карантину в закладах  освіти  в зв’язку  з вірусом COVID-19  та короткотривалі хвороби дітей

Якості

кількість днів відвідування 186,00 0,00 0,00

Розбіжність виникла   через введенням довготривалого карантину в закладах  освіти  в зв’язку  з вірусом COVID-19, короткотривалі хвороби дітей та економного використання енергоресурсів.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники даної бюджетної програми  свідчать про ефективність виконання даної програми:  витрати на утримання однієї одиниці були зменшені через введення 

довготривалого карантину в закладах  освіти  в зв’язку  з вірусом COVID-19; невикористаної вакантної посади та економного використання енергоресурсів. Відповідно зменшилися 

показники: діто- дні відвідувань та дні відвідувань учнів закладу освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 За першим напрямом (Створення належних умов для діяльності працівників та фукціонування закладів загальної середньої освіти)  - на  утримання  середньої загальноосвітньої 

школи   були заплановані кошти у сумі 31785,7тис. грн з них загальний фонд 31596,3 тис .грн і спеціальний фонд 189,4тис.грн при штатній чисельності 234,63  в тому числі 

педагогічних працівників 138,53; фактично використані кошти в 2020році  - 30797,00тис. грн з них загальний фонд 30626,8тис .грн і спеціальний фонд 170,2 тис.грн; при фактично 

зайнятій чисельності  232,5 з них педагогічних працівників 138,42 ;  кількість учнів у школі становила  1712; витрати загального фонду  на утримання 1 учня становить 18,0 тис.грн; 

кількість днів відвідування склала 103 днів. За другим напрямом(Створення належних умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного 

навчання)  були використані кошти в сумі 6,7 тис. грн. на навчання одного учня. За третім напрямом (Організація харчування в закладах дошкільної освіти) було використано 

855,9тис.грн. За четвертим напрямом ( Придбання обладнання і предметів довгострокового користування)  закуплено 38 одиниць предметів та обладнання довгострокового 

користування на  суму 537,1 тис. грн.; середні видатки на придбання одиниці обладнання склали 14,1 тис.грн. 



(підпис)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія КРИЖНЯ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Начальник відділу освіти Сергій БУРБЕЛО


