
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

24417845
(код за ЄДРПОУ)

1. 0600000 Відділ освіти Ватутінської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000 Відділ освіти Ватутінської міської ради 24417845

3.

(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 23560000000
селищах, селах, територіальних громадах

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та <код ФУ™о™ьної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та < (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління закладами освіти, на місцевому рівні.
5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері освіти

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Створення належних умов для діяльності працівників апарату управління 
та виконання наданих законодавством повноважень в сфері освіти

859766,24 0,00 859766,24 857028,80 0,00 857028,80 -2737,44 0,00 -2737,44

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

Усього 859766,24 0,00 859766,24 857028,80 0,00 857028,80 -2737,44 0,00 -2737,44

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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 усього загальний фонд спеціальний 

фонд усього загальний фонд
спеціальний 

фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Затрат

1 кількість штатних одиниць ОД. штатний розпис 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
Продукту

2 кількість отриманих листів, звернень, заяв, 
скарг

од. журнал реєстрації 400,00 0,00 400,00 461,00 0,00 461,00 61,00 0,00 61,00
Збільшення вхідної кореспонденції

3 кількість прийнятих нормативно-правових 
актів

ОД. журнал реєстрації 260,00 0,00 260,00 302,00 0,00 302,00 42,00 0,00 42,00
Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів

Ефективності

4 кількість виконаних листів, звернень, заяв, 
скарг на одного працівника

од. розрахунково 80,00 0,00 80,00 92,00 0,00 92,00 12,00 0,00 12,00
В зв'язку із збільшенням вхідної кореспонденції збільшилася кількість листів на одного працівника

5 кількість прийнятих нормативно-правових 
актів на одного працівника

ОД. розрахунково 52,00 0,00 52,00 60,00 0,00 60,00 8,00 0,00 8,00
В зв'язку із збільшенням кількостіприйнятих нормативно-правових актів по відділу збільшилася кількість в розрахунку на одного працівника.

6 витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. розрахунково 171953,25 0,00 171953,25 171405,76 0,00 171405,76 -547,49 0,00 -547,49
Розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних коштів внаслідок того, що працівники оформляли відпустки без збереження з/п

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 економії 
бюджетних коштів. І
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За напрямом "Створення належних умов для діяльності працівників апарату управління та виконання наданих законодавством повноважень в сфері освіта" використання бюджетних коштів - 
на утримання апарату управління були заплановані в сумі 859,8 тис. грн, при штатній чисельності 5; фактично використані кошті в 2021 році 857,0 тис. грн. на утримання 5 штатних одиниць, 
витрати на утримання одного працівника склали 171,4 тис. грн.; кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг склала 461 шт, кількість виконаних листів на одного працівника склала 92 
шт.; кількість прийнятих нормативно-правових актів 302 становить відповідно 60 на одного працівника.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника відділу освіти

Головний бухгалтер
'(підпис)

Наталія ГУБАРЬКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія КРИЖНЯ
(ініціали/ініціал, прізвище)


