
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)

0611142 1142

(найменування відповідального виконавця)

0990 Інші програми та заходи у сфері 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 Стимулювання творчого,інтелектуального,духовного розвитку обдарованої молоді шляхом виплати грошової винагороди
2 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
3 Забезпечення пільгового проїзду педагогічних працівників які працюють у закладах освіти розташованих у сільській місцевості
4 Забезпечення перевезення учасників освітнього процесу до мість навчання та у зворотньому напрямку

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації програм та заходів у сфері освіти.

6. Завдання бюджетної програми___________
№ з/п Завдання

1 Забезпечити реалізацію інших освітніх програм та заходів
2 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавлених батьківського піклування,яким виповнюється 18 років.

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 Забезпечення виплат грошової винагороди обдарованим дітям 17300,00 0,00 17300,00 14890,00 0,00 14890,00 -2410,00 0,00 -2410,00

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

2 Виплати стипендій міського голови 2700,00 0,00 2700,00 2700,00 0,00 2700,00 0,00 0,00 0,00

4 Виплати дітям-сиротам 3620,00 0,00 3620,00 3620,00 0,00 3620,00 0,00 0,00 0,00

5
Забезпечення перевезення учасників освітнього процесу до мість 
навчання та у зворотньому напрямку

43500,00 0,00 43500,00 36335,26 0,00 36335,26 -7164,74 0,00 -7164,74

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

ІУсього 67120,00 0,00 67120,00 57545,26 0,00 57545,26 -9574,74 0,00] -9574,74

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 розвитку освіти на 2017-2021 роки 20000,00 0,00 20000,00 20000,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00
2 Програма "Турбота" на 2021-2027 роки 3620,00 0,00 3620,00 3620,00 0,00 3620,00 0,00 0,00 0,00

УСЬОГО 23620,00 0,00 23620,00 23620,00 0,00 23620,00 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
виплати стипендій міського голови 
обдарованим дітям

грн. рішення міської ради
2700,00 0,00 2700,00 2700,00 0,00 2700,00 0,00 0,00 0,00

2
виплати грошової винагороди обдарованим 

дітям .
грн. наказ відділу освіти

17300,00 0,00 17300,00 14890,00 0,00 14890,00 -2410,00 0,00 -2410,00

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

3
обсяг видатків на надання допомоги дітям- 
сиротам

грн. постанова
3620,00 0,00 3620,00 3620,00 0,00 3620,00 0,00 ■ 0,00 0,00

4
обсяг видатків на забезпечення перевезення 
учасників освітнього процесу

грн. розрахунково
639,00 0,00 639,00 533,00 0,00 533,00 -106,00 0,00 -106,00

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

Продукту

5
кількість одержувачів стипендії міського 
голови

осіб наказ відділу освіти 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

6 кількість одержувачів грошової винагороди осіб наказ відділу освіти 62,00 0,00 62,00 92,00 0,00 92,00 30,00 0,00 30,00

Збільшення кількості учасників олімпіад.

7
середньорічна кількість одержувачів допомоги 
до 18 років

осіб лист служби у справах 
дітей

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

Ефективності

8
середній розмір стипендії міського голови на 1 
учня

грн. наказ відділу освіти
500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

9
середній розмір грошової винагороди на 1 
учня

грн. наказ відділу освіти
279,00 0,00 279,00 162,00 0,00 162,00 -117,00 0,00 -117,00

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

10 середній розмір допомоги дітям - сиротам грн. розрахунково 1810,00 0,00 1810,00 1810,00 0,00 1810,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники даної бюджетної програми свідчить про ефективність виконання даної програми.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За першим напрямом "Забезпечення виплат грошової винагороди обдарованим дітям" були заплановані кошти в сумі 17,3 тис. грн. на виплату винагороди 62 учням, фактично виплачена сума 
14,9 тис. грн. 92 учням в розмірі 162 грн.; За другим напрямом "Виплати стипендій міського голови обдарованим дітям" були заплановані кошти в сумі 2,7 тис. грн. на виплату стипендії одній 
ученичі виконано в повному обсязі; За четвертим напрямом "Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років" було 
використано 3,6 тис. грн. на виплату допомоги 2 учням.; За п'ятим напрямом "Забезпечення перевезення учасників освітнього процесу" заплановані кошти в сумі 43,5 тис. грн., фактично 
використана сума коштів - 36,3 грн.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника відділу освіти Наталія ГУБАРЬКОВА
/У (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер . ' . . ./'’і.--', . Наталія КРИЖНЯ
пдпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


