
Iнформаuiя про бюджет
головного розпорядника бюдхсетнltх коштiв

Вiддiлу освiти, молодi та спорту МиколаiвськоТ сiльськоi рали
М и колаiвськоi терлtторiал ьноТ громади

за 2О17 piK
видаткtt загального фонлч бюлжету по вiллiлу ocBiTit, молодi та спорту Мlrколатвськоi

сiльськоi рали Миколаiвськоi територiальноi громади на 20l7 затверлженi в cyMi 107б4706 грн
yтottнeнo в cyMi |2241498,84 грн., а BLjKoHaHo в cyMi ll693660,44 грн., щ0 становлlть95,52о/о вiл плану
на piK,

кпкв 10l0l70 корганiзацiгtне, iнформачiгlно-аналiтltчне та матерiально-технiчне забезпечення
дiяльностi обласноi рали, palioHHoi ради, раirонноi у MicTi рали (У разi iT створення), MicbKoT, селищноТ,
СiльСькОТ рад) план на piK склада€ 258З98 грн. уточнено в сумi?О62lб грн в}Iдатк[l склали 205605,57
грн що cTaHoBI4Tb 99,"75%. Штатнltх одtlнLlць 2, Фактllчно зайнято 2, Заробiтна плата в}lплачена
повнiстю. [ебiторська та кредиторська заборгованiсть вiдсутня.

КПКВ l0l l0l0 кЩошкiльна ocBiTa) план на piK складас S77472 грн, уточнено в cyMi 946527 грн.
видатк!l склалIl 940972,99 грн що cTaHoB}lTb 99,4]%.Штатнt{х одtlниць план l1,75 з H}lx пед,
праrriвникiв З,95 Фактllчно заГlнято l'1,75 штатних один}lць. Заробiтна плата вt{плачена повнiстю,
Крелиторська заборгованiсть вiлсутня. Станом на 0l 01,2018 року склалася лебiторська заборгованiсть
В cYMi 1770,52 ГРН, 3а пiлписку газет та журналiв на 20l8 piK За 2Ol7 piK вttдаткl,l на пiльгове
харчування склали в cyMi 56б07,78 грн. за 4i23 д/днiв BapTicTb одного д/дня склала l3,7З грн.

кпкв |0ll020 кнадання загальноi середньот освiти загальноосвiтнiми навчальнимl,l закладами
(в т ч школоЮ - дитячllМ садком, iHTepHaToM прIl шкоЛi), спечiалiзованими школамtl, лiцеями,
гiмназiямtt, колегiумамIl)плаН на piK складаС 92зl43l грн уточнено в cyMi l0485659 грн. видатк}l
склалtl 9948916,97 грн. що cTaнoBlrTb 94,88%,з Htlx за рахунок ocBiTHboi субвенuii 4978561,70 грн.,
субвенцiя для наданНЯ Дер)I(авноi пiлтримки особам з особливIIм!l ocBiTHiMlt потребами l0ls6,sб
Штатнltх одиниць план ll7,8з них пед, праuiвнl.rкiв 66,25. Фактично зайlнято ll7,05 з них пед.
праuiвникiв 66 штатнtrх одttнtIць, Заробiтна плата вtlплачена повнiстю, Крелиторська заборгованiсть
вiдсутня. За 2017 piK вилатки на пiльгове харчування склал}l в cyMi 202492,1O грн По загальноосвiтнiх
закладах20l90 дiднiВ BapTicTb одногО дlднЯ склала 7,2_5 грН По НВК(дошкiльнi заклали) 4454 д/днiв
BapTicTb одного д/дня склала I2,6l грн.

КПКВ l 0 1 1 l 70 < Методltчнезабезпеченнядiяльностiнавчальнl,lхзакладiв
та iншi заходtl в галузiосвiта> план на piK склада€ не було уточнено в cyMi 44452 грн, вL{даткL{ склал[l
44419,49 ГРн. що cTaHoB}lTb 99,9зо^. Штатнrtх одинлlцЬ З, Фактlt,tно зайнято 1,75. Заробiтна плата
В I lПЛаЧеНа пОв нiСтю, ,Щебiторська та кредtlторська забор гованiсть в iлсутня

кпкВ l0Ill90 <I_{ентралiзованеведеннябухгалтерськогооблiку> план на piK склалас 397405 грн
УТОЧНеНО В cyMi 368l5б Грн. видаткIJ склали j680l1,76 грн. що cTaнoB1.lTb 99,9б %о, Штатнllх одинltць 4.
Фактltчно зайнято 4. Заробiтна плата вt{плачена повнiстю, flебiторська та кредиторська заборгованiсть
вiлсутня

кпк tOlзl60 <Озлоровлення та Вiдп9.1рlнок дiтейr (KpiM заходiв з оздоровлення дiтеЁr, що
здiйснюю,гьсЯ за рахунок коштiв на оздоровлення громадян, якi пострах{далt{ внаслiдок
Чорнобильськоi катастрофи> плану на piK не було, уточнено в cyMi 9266? rрн. вtjдатк}.l склал}l
92641.55 ГРН ЩО cTaHoBlrTb 99,987о В прtrшкiльних таборах оздоровлено l29 дiтеir Видаткlt на
пiльгове харчуванНя склалИ в cyMi 42161,55 грн, ПО загальноосвiтнiх закладах 5l8 д/днiв BapTicTb
одного д/дня склала 20,74 грн.По НВК (лошкiльнi закладIl) l806 д/днiв BapTicTb одного д/дня склала
l7,41 грн В озлоровчих таборах оздоровлено l4 дiтей на суму 5о480 грн. середня BapTicTb путiвки
склада€ З607 грн. [ебiторська та кред[.lторська заборгованiсть вiлсутня

кпк l0l з035 ккомпенсацiйнi вLlплатLl на пiльговиli протзл автомобiльнltм транспортом
oкpeМIrx категорiГr громадян) плану на piK не було, yтotlнeHo в cyMi 40400 грн. видатки склалll
з,ý566,50 ГРн щО cTaHoBIlTb 88,04% ПiльговrlМ перевезенНя скорllсталllся l2 пед прачiвникiв.



кпк l0l50бl <Забезпечення дiяльностi мiсцевих ueHTpiB здоров'я населення ''Спорт для Bcix''
та проведення фiзкультурно- MacoBrlx заходiв серед населення регiону>плану на pik не було, уточненов cyMi 50000 грн, вLlдаткil склалIl 50000 грн. що cTaнoBltTb lO07. Проведено l8 фiзкультурно -MacoBLlx заходiв.

кпк l0l7зl0 <Провелення заходiв iз землеустрою) плану на piK не було, гочнено в cyMi 7526
грн, видаТки склалtl 7525,6l грн що cTaHoBrlTb 99,997о, в тому Llticлi за роботtl по складанню тех
докуме}]тацij' iз землеустрою щодо встановлення меж земельнIlх дiлянок по Миколаiвському нвк,
Северинiвськiй ЗОШ та Кекинському НВК,

Видатки по iнш1,1х коштах спецiального фонлу затвердхtенi не були, уточнено в cyMi l759690,63
грн., а BLlKoHaHo u:y_Yi |759562,18 грн, що становить99,99о/о вiд плану, в тому числi:кпкв l0l0l70 корганiзацiйне, iнформаuiйно-аналiтиtiне та матерiально-технiчне забезпечення
дiяльностi обласноi ради, pa}"roHHoi радlt, районноI у MicTi рали (У разi ii Ъruор."пr), MicbKoT, селищноТ,
сiльськоi рад) плаН на piK складас 4оl2З грн. уточнено в cyMi +оjzз грн. вrlдаТкLl склалИ 4оl2з ГРН щоcTaHoBI,{Tb l00% ПрилбанО два ком'Ютери та лва ноутбуки.

КПКВ l0l l0l0 <Щошкiльна ocBiTa> плану
вtlдаткtl склалtl 465481,49 грн що становить 100%,

Капiтал ьнltй ремонт i нш ихоб'ектi в :

За рахунок мiсцевого бюд>l<ету:

на piK не було уточнено в cyMi 4б5485,49 грн
тому числi:

по об'екту
lбl24 грн

в lJ готовлен ня проектно - кошторисноIдокумента цii
Капiтальнltli ремонт покрiвлi ЩНЗ ''Веселка
за рахунок державноi субвенuii на розвиток iнфраструктури *
449357 ,49 грн. в тому числi:
проведеня тех нагляду по пооб'скту:Капiтальниl]t ремонт покрiвлi
fiНЗ "Веселка
здi йс.нен няавторськогонагляду по пооб'скту, Капiтальн lt йt ремонтпокрiвлi flНЗ "Веселка
булiвельнiроботи по об'скту.Капiтальнltй ремонт покрiвлi [НЗ
"Весел ка

7830,54 грн

359l грн

43 793 5,95 грн

кпкв I0I l020 кнадання загальнот серелньоi освiти загальноосвiтнiмrl навчальн!lми закладами
(В Т, Ч ШКОЛОЮ - Д[IТЯtI}iМ СаДКОМ, iHTepHaToM при школi), спецiалiзован}lми школами, лiцеями,
гiмназiямll, колегiумами))плану на piK не було, yrou*,ano в cyMi l42690,59 грн. вltдаткI{ склали
l42567,09 ГРН, що cTaHoBIlTb 99,9l%" прилбано за рахунок коштiв мiсцевого бюлжету три комп'ютери
- з8878,_59 грн., плиту елетрllчну _ 2l0OO грн. та Пiлру.,пп*[l для поповнення бiблiотЁчних фонлiв. насуму - l4l9,50 грн., та вtIготовлеНо проектно * кошторttсну документацiю по об'екту капiтальний
ремонт електрообладнання Мltколаiвського нвк - 11442 грн.
за рахунок лержавнот субвенцii на розвиток iнфраструктури прилбано три ноутбук[r та двабагатофункцiональнi пристроi на сумY- 53527 фн
за рахунок субвенuii для надання дер)I(авноi пiдтрlrмки особам з особлtlвltми освiтнiми потребамиприлбано ноутбук на суму lОЗ00 грн.

кпкв l0ll l90 кI_{ентралiзованевеленнябухгалтерськогооблiку> плану на pik не було, уточненов cyMi 7900 грн в}lдатк}l склал},t 7900 грн. що cTaнoBllTb I0O 7о, прлrлбано один ноутбук.кпкВ l0l63l0 кРеалiзацiя заходiв щодо iнвестицiйrпо.о ро.r,{ткутериторil-t> плану на piK небуло, уточнено в cyMi l09lб41,55 грн. вtlдаткtl склалt{ l09l640,б0.рп. йо cTaцoBttTb lOO %., втомучttслi: за рахунок коштiв мiсцевого бюл>кету витрачено коштiв в cyMi l07l90,05 грн
виготовлеНняпроектНо - коштоРисноТдокуМентацii по об'екту: реконструкцiягромадськоТ булiвлi ЩНЗ"Веселка (утеплення cTiH) * l99З0,05 грн.
в Ll готовлен ня п рое tстHo- ко штор I-tc ноiдо ку ме нтацiТ п о
обскту "РеконструкuiяпокрiвлiбулiвлiМиколаiвськогонавчально-виховного комплексу''-l2825 грнза виготов,проект,-кошТ.док, по обскту"Реконстр.фасалу булiвлil\4rrколаt'вськогоНВК-J5390 грн.
за вtjгот,проект,-кошТ,док,пообскту "Реконстр,булiвлi(покрiв утепл фасалу СеверинiвськоТ зош,, -2б275 грн



за вигот.проект,-кошт док пообскту"Реконстр.бул (покрiв,утепл.фасал.Лiкарського НВК" -32770 грн.
за рахунок лержавноi субвенчiТ на розв}rток iнфраструктури в}{користано - 984450,55 грн. в тому
,tltслi.

проведеня тех нагляду по пооб'екту.
РеконструкuiяпокрiвлiбулiвлiМltколаiвсьКого НВК - l 7з08,59 грн.
здi йсненняавторськогонагляду по пооб'екту :

РеконструкuiяпокрiвлiбулiвлiМlтколаi'вського НВК- l 5з9 грн
булiвельнiроботlt по об'екту.
РеконстрУкuiяпокрiВлiбулiвлiМлtколаiвсьКого НВК- 965602,96 грн

КПК l0l73l0 кПровелення заходiв iз землеустрою) плану на piK не було, уточнено в cyMi l l850
грн, видатки склалIl l l850 грн. що становить l00%, в тому числi за проектно - вишукувальнi роботи
(топографо-геодезична зГrомка) по ДНЗ кВеселка>, Лiкарському НВК, в с. Северинiвка(пiл
булi вн и ltTBo сталiону).

['о. ltlll tt tt ii бr,хl,а.lt,I cll Н.С.одiнцова


