
 

 

 

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.             0615041                   0810         Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд                                                                                                 

        (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 

393541,00 0,00 393541,00 305506,39 0,00 305506,39 88034,61 0,00 88034,61 

 

 

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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5. Напрями використання бюджетних коштів: 

(грн) 

№ 

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 

374671,00 0,00 374671,00 286885,90 0,00 286885,90 87785,10 0,00 87785,10 

 Розрахуни за енергоносії 

та комунальні послуги 

18570,00 0,00 18570,00 18320,49 0,00 18320,49 249,51 0,00 249,51 

 Інші напрямки 

використання коштів 

300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 

  Усього 393541,00 0,00 393541,00 305506,39 0,00 305506,39 88034,61 0,00 88034,61 

Економія по заробітній платі (вакансія посади директора) 

 

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           
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Усього                   

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 

Одиниц

я виміру 

Джерело 

інформації 

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми  

Фактичні результативні 

показники, досягнуті за рахунок 

касових видатків (наданих 

кредитів) 

Відхилення 

 
   

загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд 
усього 

загальни

й фонд 

спеціальни

й фонд 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 затрат                 

  Кількість 

комунальних 

спортивних 

споруд, 

видатки на 

утримання 

яких 

здійснюютьс

я з бюджету 

 од Мережа 

розпорядникі

в і 

одержувачів 

коштів 

місцевих 

бюджетів  

   1     1   0 

 Кількість 

штатних 

працівників 

комунальних 

спортивних 

споруд, 

видатки на  

од Зведення 

планів по 

мережі, 

штатах і 

контингентах 

установ, що 

фінансуються  

  5   4   1 
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