
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 за 2021 рік

1. 0600000 Відділ освіти Ватутінської міської ради 24417845

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0610000 Відділ освіти Ватутінської міської ради

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

24417845

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0611010 1010

(найменування відповідального виконавця)

0910 Надання дошкільної освіти

(код за ЄДРПОУ)

23560000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(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

№ з/п Ціль державної політики
1 Надання всебічної допомоги сім'ям у розвитку, вихованні та навчанні дитини.
2 Забезпечення формування у дітей дошкільного віку моральних норм та набуття життєвого соціального досвіду.

5. Мета бюджетної програми 
Забезпечення надання дошкільної освіти
6. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд

спеціальний 
фонд усього

1 Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування 
закладів дошкільної освіти

19760505,53 149553,83 19910059,36 18939285,98 130068,36 19069354,34 -821219,55 -19485,47 -840705,02

Розбіжність виникла за рахунок залишку планових асигнувань через введення карантину в закладах освіти у зв'язку з вірусом СОХ/Ю-19 та економією натуральних показників енергопостачання

2 І Організація харчування в закладах дошкільної освіти 1272427,00 996268,59 2268695,59 1019880,32 974833,52 1994713,84 -252546,68 -21435,07 -273981,75

Розбіжність виникла за рахунок залишку планових асигнувань через введення карантину в закладах освіти у зв'язку з вірусом СО\/Ю-19

3 \Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 40780,00 40780,00 0,00 25580,00 25580,00 0,00 -15200,00 -15200,00

Розбіжність виникла внаслідок уточнення планових призначень відповідно законодавства із фактично отриманими коштами.

Усього 21032932,53 1186602,42 22219534,95 19959166,30 1130481,88 21089648,18 -1073766,23 -56120,54 -1129886,77

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



гривень

№ 
з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки 
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд
спеціальний 

фонд усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд

спеціальний 
фонд усього

1 Програма "Турбота" на 2021-2027роки 113099,00 0,00 113099,00 113099,00 0,00 113099,00 0,00 0,00 0,00

УСЬОГО 113099,00 0,00 113099,00 113099,00 0,00 113099,00 0,00 0,00 0,00

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 усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд

спеціальний 
фонд усього

Затрат

1
кількість закадів дошкільної освіти ОД. положення про відділ 

освіти 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

2 кількість груп ОД. мережа закладу 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00

3
середньорічне число посадових ставок 
педагогічного персоналу

ОД. звіт по мережі, штатах 51,75 0,00 51,75 51,50 0,00 51,50 -0,25 0,00 -0,25

Розбіжність пояснюється невикористанням вакантної посади '

4
середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу за умовами оплати 
віднесених до педагогічного персоналу

од. звіт по мережі, штатах
15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00

5
середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од. звіт по мережі, штатах 9,00 0,00 9,00 8,75 0,00 8,75 -0,25 0,00 -0,25

Розбіжність пояснюється невикористанням вакантної посади

6
середньорічне число штатних одиниць 
робітників

ОД. звіт по мережі, штатах 74,70 0,00 74,70 73,65 0,00 73,65 -1,05 0,00 -1,05

Розбіжність пояснюється невикористанням вакантної посади

7
всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

ОД. звіт по мережі, штатах 150,45 0,00 150,45 148,90 0,00 148,90 -1,55 0,00 -1,55

Розбіжність пояснюється невикористанням вакантної посади

Продукту

8 кількість дітей від 0 до 6 років осіб звіт 516,00 0,00 516,00 608,00 0,00 608,00 92,00 0,00 92,00

Збільшення кількості новонароджених дітей і

9
кількість дітей, що відвідують дошкільні 
заклади

осіб табель обліку 475,00 0,00 475,00 480,00 0,00 480,00 5,00 0,00 5,00

Збільшення кількості дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти.

Ефективності

10
витрати загального фонду на перебування 1 
дитини в дошкільному закладі

грн. розрахунково
44279,85 0,00 44279,85 41581,60 0,00 41581,60 -2698,25 0,00 -2698,25

розбіжність виникла через кароантин та кономію натуральних показників енергопостачання.

11 діто-дні відвідування днів табель обліку 47809,00 0,00 47809,00 56806,00 0,00 56806,00 8997,00 0,00 8997,00

Збільшення кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади, відповідно збільшилася кількість дітоднів.

Якості

12
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою відс. розрахунково 92,00 0,00 92,00 79,00 0,00 79,00 -13,00 0,00 -13,00

Збільшення кількості дітей від 0 до 6 років.

13 кількість днів відвідування ( ОД. табель обліку 250,00 0,00 250,00 241,00 0,00 241,00 -9,00 0,00 -9,00

Розбіжніть виникла через введення карантину.



Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники даної бюджетної програми свідчать про ефективність виконання даної програми: витрати на утримання однієї одиниці були зменшені за рахунок невикористаної 
вакантної посади та економії енергоресурсів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За першим напрямом "Створення належних умов для діяльності працівників та виконання функціонування закладів дошкільної освіти" використання бюджетних коштів - на утримання 
закладів дошкільної освіти були заплановані кошти в сумі 21032,9 тис. грн, з них загальний фонд - 19760,5 тис.грн. і спеціальний фонд 149,6 тис. грн. при штатній чисельності 150,45 в тому 
числі педагогічних працівників 51,75 та кількості дітей - 475; фактично використані кошти в 2021 році - 19069,4 тис. грн. з них загальний фонд 18939,3 тис. грн. і спеціальний фонд 130,1 тис. 
грн.; при фактично зайнятій чисельності 148,9, з них педагогічних працівників 51,5; кількість дітей у дошкільних закладах 480; витрати загального фонду на перебування 1 дитини в 
дошкільному закладі становить 41,6 тис. грн; За другим напрямом "Організація харчування в закладах дошкільної освіти" було використано 1994,7 тис. грн.; За третім напрямом "Придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування" було використано 25,6 тис. грн. на придбання жарової шафи та пральної машини.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника відділу освіти

Головний бухгалтер

Наталія ГУБАРЬКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія КРИЖНЯ
(ініціали/ініціал, прізвище)


