
- 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.

2.

0600000 Відділ освіти Ватутінської міської ради 24417845
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0610000 Відділ освіти Ватутінської міської ради

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

24417845
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611061 1061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти

23560000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та .
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

(код бюджету)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення належних умов для здобутя освіти дітьми з особливими освітніми потребами з 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
№ з/п Завдання

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої 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 Придбання комп'ютерного обладнання 217878,15 321194,02 539072,17 217878,15 321194,02 539072,17 0,00 0,00 0,00

2 Придбання обладнання для харчоблоку 102616,00 182717,00 285333,00 102616,00 182717,00 285333,00 0,00 0,00 0,00

3 Придбання шкільних меблів 63200,00 0,00 63200,00 63200,00 0,00 63200,00 0,00 0,00 0,00

Усього 383694,15 503911,02 887605,17 383694,15 503911,02 887605,17 0,00 0,00 0,00

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 і

загальний фонд
спеціальний 

фонд усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього загальний фонд

спеціальний 
фонд усього

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 обсяг коштів на придбання шкільних меблів грн. розрахунково 63200,00 0,00 63200,00 63200,00 0,00 63200,00 0,00 0,00 0,00

Продукту

2 кількість одиниць придбаного комп'ютерного 
обладнання

ОД. накладна 17,00 19,00 36,00 17,00 19,00 36,00 0,00 0,00 0,00

3 кількість одиниць придбаного обладнання для 
харчоблоку

шт. накладна 17,00 10,00 27,00 17,00 10,00 27,00 0,00 0,00 0,00

4 кількість придбаного обладнання ОД. розрахунково 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00
Ефективності

5 видатки на придбання крмп'ютерного 
обладнання

грн. розрахунково 7972,64 16904,95 24877,59 7972,64 16904,95 24877,59 0,00 0,00 0,00

6 видатки на придбання обладнання для 
харчоблоку

грн. розрахунково
6036,23 18271,70 24307,93 6036,23 18271,70 24307,93 0,00 0,00 0,00

7 середні видатки на придбання 1 одиниці 
шкільних меблів

розрахунково 1500,00 0,00 1500,00 1500,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники даної бюджетної програми свідчать про ефективність виконання даної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За першим напрямом "Придбання комп'ютерного обладнання" використано 539,0 тис. грн. з них загальний фонд - 217,8 тис. грн., спеціальний фонд -321,2 тис. грн. придбано 36 одиниць 
обладнання, середня ціна 14,9 тис. грн.; За другим напрямом "Придбання обладнання для харчоблоку" використано 285,3 тис. грн. з них загальний фонд - 102,6 тис. грн., спеціальний фонд - 
182,7 тис. грн. придбано 27 одиниць обладнання, середня ціна 10,6 тис. грн.; За третім напрямом "Придбання шкільних меблів" використано 63,2 тис. грн. придбано 42 одиниці шкільних 
меблів по 1,5 тис. грн. за одиницю.

* 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)


