
 

 

 

Звіт 
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік 

1.          0600000                     Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації 

          (КТПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника) 

2.          0610000                       Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації 

           (КТПКВК МБ)                    (найменування відповідального виконавця) 

3.             0611090                   0960         Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми                             

        (КТПКВК МБ)           (КФКВК)                      (найменування бюджетної програми) 

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: 

(грн) 

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) 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 

2193051,00 994606,95 3187657,95 1985704,51 875385,87 2861090,38 207346,49 119221,08 119221,08 

 

5. Напрями використання бюджетних коштів: 

(грн) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  

від 15.11.2018 року № 908) 
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№ 

з/п 

Напрями 

використання 

бюджетних коштів 

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми  

Касові видатки (надані кредити) 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 

 Забезпечення 

належного 

утримання 

працівників установи 

1925439,00 573460,00 2498899,00 1806303,07 513268,13 2319571,2 119135,93 60191,87 179327,80 

 Розрахуни за 

енергоносії та 

комунальні послуги 

207800,00 15000,00 222800,00 134058,30 0,00 134058,3 73741,70 15000,00 88741,70 

 Інші напрямки 

використання коштів 

59812,00 406146,95 465958,95 45343,14 362117,74 407460,88 14468,86 44029,21 58498,07 

  Усього 2193051,00 994606,95 3187657,95 1985704,51 875385,87 2861090,38 207346,49 119221,08 326567,57 

Економія утворилась за  рахунок економии фонда заробітної плати та за рахунок суттевого зниження ціни на природній газ 

 

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:      

(грн) 

Найменування 

місцевої/регіональної програми  

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми  

Касові видатки (надані кредити)  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 

Програма           

                   

Усього                   
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Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми 

 

7. 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) 

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 

1 затрат                 

  Кількість закладів  од звітність     2     2 0 0 0 

 Середньорічне число 

посадових окладів 

(ставок) пед. персоналу 

од звітність   12,5   12,5   0 

 Число посадових 

окладів пед. персоналу 

(заг. фонд)  

од звітність   16   16   0 

 Середньорічне число 

ставок (штатних 

одиниць)(заг. фонд) 

од звітність   22,8   22,8   0 

 Число ставок (штатних 

одиниць)(спец. фонд) 

од звітність   32   32   0 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

2 продукту                 

  Середньорічна 

кількість дітей, які  

 осіб звітність     620     620   0 
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