
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.
0611010 0910 Надання дошкільної освіти

(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 загальний фонд усього усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1,352,040.00 79,126.00 1,431,166.00 1,346,061.60 68,227.59 1,414,289.19 5,978.40 10,898.41 16,876.81

5.
Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

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

загальний фонд усього загальний фонд усього усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1,352,040.00 54,900.00 1,406,940.00 1,346,061.60 44,001.59 1,390,063.19 5,978.40 10,898.41 16,876.81

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

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд

N
з/п

Напрями 
використання  

бюджетних 
коштів

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Забезпечити 
створення 
належних умов 
для надання на 
належному рівні 
дошкільної 
освіти та 
виховання дітей



2 24,226.00 24,226.00 24,226.00 24,226.00

Усього 1,352,040.00 79,126.00 1,431,166.00 1,346,061.60 68,227.59 1,414,289.19 5,978.40 10,898.41 16,876.81

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

усього усього усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

89,647.00 24,226.00 113,873.00 89,647.00 24,226.00 113,873.00 0.00

Усього 89,647.00 24,226.00 113,873.00 89,647.00 24,226.00 113,873.00 0.00

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Показники Одиниця виміру
Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд усього усього

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

1 затрат

Придбання 
обладнання і 
предметів 
довгостроко- 
вого 
користування

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми                     
        Економія коштів  по заробітній платі в зв'язку з лікарняними в сумі 3493,56 грн,в зв'зку зі зменшення вартості матеріалів, економія по 
послугах з приєднання до елект.мереж систем розподілу  1404,79 грн., по оплаті за енергоносії в зв'язку з значним потеплінням температури 
повітря 952,80 грн.           

Найменуванн
я місцевої / 

регіональної 
програми

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд

Комплексна 
програма 
розвитку освіти 
Миколаївської 
сільської ради на 
2018-2020 роки

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної 
програми                                                      

N
 з/п

Джерело 
інформації

Фактичні результативні показники, досягнуті 
за рахунок касових видатків (наданих 

кредитів)

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд



од. тарифікація 3.75 3.75 3.88 3.88

од. тарифікація 1 1 1 1

од. тарифікація 0.5 0.5

од. штатний розпис 7.5 7.5 7.25 7.25

од. 1 1 1 1

кількість груп од. статут ДНЗ 2 2 2 2

од. мережа 12.25 12.25 12.63 12.63

2 продукту

осіб мережа 29 29 21 21 8 8

середньорічне 
число 
посадових 
окладів 
(ставок) 
педагогічного 
персоналу

середньорічне 
число штатних 
одиниць 
адмінперсоналу
, за умовами 
оплати 
віднесених до 
педагогічного 
персоналу

середньорічне 
число штатних 
одиниць 
спеціалістів

середньорічне 
число штатних 
одиниць 
робітників

кількість 
дошкільних 
навчальних 
закладів

рішення про 
пийняття з 

району

всього - 
середньорічне 
число ставок 
(штатних 
одиниць)

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                     
Введено додатково керівник гуртка. 

кількість дітей, 
що відвідують 
дошкільні 
заклади



осіб 29 29 21 21 8 8

3 ефективності

днів 6,583 6,583 4,767 4,767

грн. кошторис 46622.07 2728.48 49350.55 64098.17 3248.93 67347.10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 
4 якості

од. статут ДНЗ 227 227 227 227

відс. мережа 98 98 98 98

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)

кількість дітей 
від 0 до 6 років

Статистичний 
звіт

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                      
 Вісім дітей перейшли в перший клас.

діто-дні 
відвідування

Журнал обліку 
щоденного 

відвідування

витрати на 
перебування 1 
дитини в 
дошкільному 
закладі

кількість днів 
відвідування

відсоток 
охоплення 
дітей 
дошкільною 
освітою

Аналіз стану виконання результативних показників                                                                                                                                                                                
                                         Результативні показники виконано


	звіт

