
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.
0611020 0921

(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
15,092,412.00 1,494,931.31 16,587,343.31 14,818,468.09 1,488,483.93 16,306,952.02 273,943.91 6,447.38 280,391.29

5.
Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

усього усього усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд

N
з/п

Напрями 
використання  

бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд



1 15,092,412.00 447,656.48 15,540,068.48 14,818,468.09 441,210.93 15,259,679.02 273,943.91 6,445.55 280,389.46

Забезпечити надання 
відповідних послуг 
денними загально- 
освітніми 
навчальними 
закладами



2 1,047,273.00 1,047,273.00 1,047,273.00 1,047,273.00

Усього 15,092,412.00 1,494,929.48 16,587,341.48 14,818,468.09 1,488,483.93 16,306,952.02 273,943.91 6,445.55 280,389.46

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

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

усього усього усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1,080,325.00 964,983.83 2,045,308.83 1,080,325.00 964,983.00 2,045,308.00

Усього 1,080,325.00 964,983.83 2,045,308.83 1,080,325.00 964,983.00 2,045,308.00

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Показники
Відхилення

усього усього усього

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

1 затрат

Придбання 
обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної 
програми  Економія коштів по загальному фонду освітньої субенції на зарплату пед. працівників 236467,34 грн,  повернуто попередню 
оплату  за роботи по приєднанню та збільшення потужності на 17 кВт по Лікарському НВК - 9354,36 грн., економія енергоносіїв в 
зв'язку з значним потеплінням температури повітря - 7594,60 грн, економія вивіз сміття - 7139,84 грн. По спеціальному фонду 
батьківська плата за продукти харчування в зв'язку з невідвідуванням учнів школи - 6445,55 грн.

Найменування 
місцевої / 

регіональної 
програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
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

Одиниця 
виміру

Джерело 
інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів)
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальн
ий фонд



од. 3 3 3 3кількість закладів (за 
ступенями шкіл)

рішення про 
прийняття з 

району



од. Мережа 27 27 29 29

од. тарифікація 68.1 68.1 70.8 70.8 2.7 2.7

од. 4 4 4 4

од. 48.6 48.6 48.6 48.6

од. 120.7 120.7 123.4 123.4 2.7 2.7

од. тарифікація 13 13 13.75 13.75 0.75 0.75

2 продукту

од. положення

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

кількість класів (за 
ступенями шкіл)

середньорічне число 
посадових окладів 
(ставок) 
педагогічного 
персоналу

середньорічне число 
штатних одиниць 
спеціалістів

штатний 
розпис

середньорічне число 
штатних одиниць 
робітників

штатний 
розпис

всього - 
середньорічне число 
ставок (штатних 
одиниць)

штатний 
розпис

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                   
                                       Введені штатні одиниці одна ставка асистента вчителя та збільшено пед навантаження.

кількість осіб з числа 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавле- них 
батьківського 
піклування, яким буде 
виплачуватися 
одноразова грошова 
допомога при 
працевлаштуванні



діто-дні відвідування днів 52,972 56,848 56,848 56,848журнал 
відвідувань



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4 якості

днів 164 164 176 176

1 затрат

грн. кошторис 1,047,274.83 1,047,274.83 1,047,273.00 1,047,273.00 1.83 1.83

кількість днів 
відвідування

норми 
робочого 

часу на 2019 
рікПридбання 

обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування

Придбання підручників для 
Сев.ЗОШ на суму 20579 
грн., для  Мик.НВК -7318 
грн., для  Лік.НВК -  25360 
грн. ;  3 інтер. комплексів 
для 1 кл. ; меблів та учн. 
стінок  для 1 кл., комп. 
обладнання, холодильника, 
системи фільтр. питної 
води,  8 комп'ютерів - 
118080 грн. 
(інформатизація), автошини 
Лік.НВК – 46025 грн., 
Акамулятори   Мик.НВК– 
6,788*2= 13576 грн., Навіс 
для дров по Сев.ЗОШ – 
52380 грн., 
Електромясорубка для 
Лік.НВК – 16000грн. 
Холодильник для 
Сев.ЗОШ-10000 грн, 
Пральна машини для 
Мик.НВК – 10000 грн. БФП 
кольор. для Мик.НВК – 9 
900 грн., Шафа для збер. та 
зарядки планшетів 
Мик.НВК – 10 000 грн., 
Реанімаційний тренажер 
"Учнівський" 17 033 грн, 
Квітки різних родин 6 080 
грн., Скелет людини 170см. 
11 800 грн., Органоїди 
клітини (набір) 8 700 грн., 
Торс людини 14 870 грн.,  
Комплект меблів для каб. 
біології -65 290 грн., 
Інтеракт. комплекс 60 000 
грн., Ноутбук 
(інформатизація) 17 000 
грн., Дозиметр 9 400 грн., 
Набір лазер. з геометр. 
оптики 6 550 грн.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                   
                                       



2 продукту

од. кошторис 76   76   

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

грн. 13,780.00 13,780.00 13,780 13,780

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4 якості

Відсоток виконання % 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)

кількість придбаних 
предметів довгостро- 
кового користування

витрати на придбання 
одного предмету 
довгострокового 
користування 

розрахунко
вий 

показник

розрахунко
вий 

показник

Аналіз стану виконання результативних показників                                                                                                                                                                                
                                         Результативні показники виконано


	звіт

