
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018
року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на __2020___ рік

1. 600000 Відділ освіти,молоді та спорту Дмитрівської сільської ради Кіровоградської області
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 600000 Відділ освіти,молоді та спорту Дмитрівської сільської ради Кіровоградської області
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 610160 111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (М.Києві),селищах,селах,об'єднаних територіальних громадах
(КТПКВК
МБ)(код)

(КФКВ
К)

(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N
з/п

Ціль державної політики
реалізація єдиної державної політики у галузі освіти

5. Мета бюджетної програми Організаційно,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу освіти

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п

Завдання
Організаційно, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності відділу освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гри
вен
ь

N
з/п

Напрями використання
бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті
бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з
бюджету) Відхилення

загальний
фонд

спеціал
ьний
фонд

усього загальний
фонд

спеціальн
ий фонд усього загальний

фонд
спеціальн
ий фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього 956566 956566 850681 850681 -105885 -105885



 відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених
у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів по заробітній платі по причині звільнення працівників в кількості 3 осіб та
економією коштів за спожитий газ по причині проведення публічних закупівель та економією споживання газу.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N
з/п

Найменування місцевої/
регіональної програми

Затверджено у паспорті
бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з
бюджету) Відхилення

загальний
фонд

спеціал
ьний
фонд

усього загальний
фонд

спеціальн
ий фонд усього загальний

фонд
спеціальн
ий фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N
з/п Показники Одиниц

я виміру

Джерел
о

інформа
ції

Затверджено у паспорті
бюджетної програми

Фактичні результативні
показники, досягнуті за рахунок

касових видатків (наданих
кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний
фонд

спеціал
ьний
фонд

усього загальний
фонд

спеціальн
ий фонд усього загальний

фонд
спеціальн
ий фонд усього

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

кількість
закладів
освіти

од. мережа 6 6 6 6

середньрічн
а кількість
штатних

працівників

од. мережа 5,17 5,17 5,17 5,17

в т.ч. Спец. од. 4 4 4 4
робітників од. 1,17 1,17 1,17 1,17

2 продукту



кількість
отриманих
інформацій

од
книга

вх.інфор
мацій

2532 2532 2121 2121 -411 -411

кількість
проведених
засідань,на

рад

12 12 12 12

кількість
виданих
наказів

од книга
наказів 250 250 161 161 -89 -89

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективнос
ті

кількість
виконаних
інформацій
на одного

працівника

од розраху
нково 633 633 450 450 -183 -183

кількість
виданих

наказів на
одного

працівника

розраху
нково 62 62 40 40 -22 -22

4 якості
% вчасно

виконаних
інформацій,
наказів,лис

тів

100 100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Використання коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень із забезпеченням ефективного та раціонального використанняч бюджетних коштів. 
Використання коштів виконано на
89 %.
Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів



Н.Бойко
Керівник самостійного структурного
підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів

Л.Данільченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів


