
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. 0600000 Відділ освіти,молоді та спорту Дмитрівської сільської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти,молоді та спорту Дмитрівської сільської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами(відділеннями,групами)
(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

Програма спрямована на сталий розвиток суб'єктів освітнього процесу,модернізацію
змісту,методів і форм навчання та виховання,забезпечення стабільного

функціонуванню та розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної бази
закладів освіти,підвищення фахового рівня педагогічних і управлінських кадрів

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання  послуг  з повної   загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п Завдання

Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої
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

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 надання
відповідних послуг денними

закладами загальної середньої
освіти

22212967 1628131 23841098 18291828 1612278 19904106 -3921141 -15853 -3936994

відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету)  від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється оптимізацією мережі
навчальних закладів,економією коштів за результатами  здійснених публічних закупівель,ефективним використанням бюджетних коштів.

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

гри
вен
ь

N
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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Комплексна Програма розвитку
освіти Дмитрівської об'єднаної

територіальної громади на 2020-
2023 роки

7292000 7292000 7043072 7043072 -248928 -248928

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N
з/п Показники Одиниц

я 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
1 затрат

N
з/п

Напрями використання
бюджетних коштів*



кількість
ОНЗ І-ІІІ

ст.
од.

Рішення
виконавчог
о комітету

від
05.09.0201

9 № 94

1 1 1 1

кількість
філій од.

Рішення
виконавчог
о комітету

від
05.09.0201

9 № 94

2 2 2 2

кількість
класів/серед

ньорічна/
од. мережа 32 32 32 32

кількість
класів-

комплектів
од. мережа 32 32 32 32

Усього
середньоріч

не число
ставок/штат

них
одиниць

од. мережа 123,19 123,19 123,19 123,19

у тому
числі: 76,28 76,28 76,28

педагогічно
го

персоналу
(вчителі)

од. мережа 58,36 58,36 58,36

адмінпорсо
налу(за

умовами
праці

віднесених
до

педагогічно
го

персоналу)

од. мережа 17,92 17,92 17,92

спеціалістів од. мережа 6,83 6,83 6,83
робітників од. мережа 40,08 40,08 40,08



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2 продукту

кількість
учнів(серед
ньорічна)

осіб мережа 516 516 516

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективнос
ті

середні
витрати на
1 учня

грн кошторис 43048 43048 35449 35449 -7599 -7599

середні
витрати на
один клас

грн кошторис 694155 694155 571620 571620 -122535 -122535

Ефективне та раціональне використання бюджетних коштів
4 якості

кількість
дітоднів
відвідуванн
я

д/дні мережа 89590 89590 22131 22131 -67459 -67459

кількість
випускникі
в

осіб мережа 33 33 33 33

кількість
учнів,перем
ожців
олімпіад

осіб

наказ
начальника
відділу №1

від
08.01.2020

58 58 58 58

Розбіжність пояснюється заходами пов'язані з карантином,внаслідок COVID 19
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Використання коштів здійснювалось в межах встановлених бюджетних призначень із забезпеченням ефективного,раціонального ,цільового використання бюджетних 
коштів.Використання коштів за напрямами бюджетної програми виконано на 83,5%.



Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів Н.О.Бойко

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Л.В.Данільченко
(ініціали/ініціал, прізвище)


