
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2.
0610000

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3.
0610150 0111

(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 усього усього усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
446,496.00 0.00 446,496.00 443,646.90 0.00 443,646.90 2,849.10 0.00 2,849.10

5.
Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 446,496.00 0.00 446,496.00 443,646.90 0.00 443,646.90 2,849.10 0.00 2,849.10

Усього 446,496.00 0.00 446,496.00 443,646.90 0.00 443,646.90 2,849.10 0.00 2,849.10

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року N 908)

Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради Миколаївської 
територіальної громади

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

N
з/п

Напрями 
використання  

бюджетних коштів спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Забезпечення 
належного 
функціонування 
апарату 
управління 
закладами освіти

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми                                 
Розбіжність пояснюється тим що була економія по заробітній платі в зв'язку з лікарняними в сумі 382,94 грн,   на відрядження  на суму 265,76 грн. та економія по 

теплопостачанню в зв'язку з тим що пізніше розпочато опалювальний період на суму 2200 грн. 



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

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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:

Показники Одиниця виміру Джерело інформації
Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

1 затрат

од. штатний розпис 2 0 2 2 0 2 0 0 0

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

од. 1,130 1,130 1,680 1,680

од. 208 208 297 297

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності

од. 440 440 992 992

од. 104 104 148 148

грн. кошторис 223,248.00 223,248.00 221,823.45 221,823.45 1,424.55 1,424.55

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Найменування 
місцевої / 

регіональної 
програми

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

N
 з/п

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

кількість штатних 
одиниць

кількість 
отриманих листів, 
звернень, заяв, скарг

Журнал реєстрації 
вхідної 
документації, 
Журнал обліку 
звернень та заяв 
громадян

кількість прийнятих 
нормативно-
правових актів

Книги обліку 
наказів

кількість виконаних 
листів, звернень, 
заяв, скарг на 
одного працівника

Журнал реєстрації 
вхідної документації, 
Журнал обліку 
звернень та заяв 
громадян

кількість прийнятих 
нормативно-
правових актів на 
одного працівника

Книги обліку 
наказів

витрати на 
утримання однієї 
штатної одиниці



4 якості

% розрахунково 100 100 142.79 142.79

% розрахунково 100 100 100 100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів Наталія МАКШЕЄВА

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів Надія ОДІНЦОВА

(підпис) (ініціали та прізвище)

Відсоток 
прийнятих 
нормативно-
правових у 
загальній 
кількості 
підготовлених

Відсоток вчасно 
виконаних листів, 
звернень, заяв, 
скарг у їх 
загальній 
кількості

Аналіз стану виконання результативних показників                                                                                                                                                                                                                         
Результативні показники виконано


	звіт

