
Пояснювальна записка до інформації 
про бюджет за бюджетними програмами Відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради Миколаївської територіальної громади за  2019 рік

Видатки  по  загальному  фонду  бюджету Відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської  сільської  ради  Миколаївської  територіальної  громади  на  2019
затверджені   в  сумі  18  181,1  тис.грн,   уточнені  видатки  в  сумі  18  232,5  тис.грн,
фактично видатки склали 17 914,2 тис.грн, що становить 98,25% від плану на рік.

КПКВ  0610150  «Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та  матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад». Видатки по загальному фонду
при затвердженні бюджету заплановані в сумі 441,7 тис.грн, уточнені видатки в сумі
446,5 тис.грн, фактично видатки склали 443,6 тис.грн, що становить 99,36%. Видатки
використані на виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв, канцтоварів, послуг з
обслуговування комп’ютерної та оргтехніки. Захищені видатки забезпечені в повному
обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

КПКВ 0611010  «Надання  дошкільної  освіти».  Видатки  по загальному фонду
при затвердженні  бюджету заплановані  в  сумі  1 198,0 тис.грн,  уточнені  видатки в
сумі 1 352,0 тис.грн, фактично видатки склали 1 346,1 тис.грн, що становить 99,56%.
Штатних одиниць - 12,6, з них пед. працівників 4,9. Фактично зайнято 12,6 штатних
одиниць.   Видатки  використані  на  виплату  заробітної  плати,  оплату  енергоносіїв,
канцтоварів, господарських та будівельних матеріалів, продуктів харчування, меблів
та  іграшок  для  ігрових  кімнат,  послуг  з  поточного  ремонту  приміщення,
обслуговування комп’ютерної та оргтехніки. Захищені видатки забезпечені в повному
обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

КПКВ  0611020 «Надання  загальної  середньої  освіти  загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,  колегіумами».  Видатки  по
загальному фонду при затвердженні  бюджету  заплановані  в  сумі  15 252,5  тис.грн,
уточнені видатки в сумі 15 092,4 тис.грн, фактично видатки склали 14 818,5 тис.грн,
що становить 98,18%, з них за рахунок освітньої субвенції 7 427,6 тис.грн, субвенція
для  надання  державної  підтримки особам з  особливими освітніми потребами 14,1
тис.грн.   Заробітна  плата  виплачена  повністю.  Дебіторська  та  кредиторська
заборгованість відсутня.  

Видатки  використані  на  виплату  заробітної  плати,  оплату  енергоносіїв,
канцтоварів,  господарських  та  будівельних  матеріалів,  дизпалива,  продуктів
харчування,  послуг  з  поточного  ремонту  приміщення,  ремонт  систем опалення  та
котлів  та  електрообладнання,  ремонт  автобусів.  Захищені  видатки  забезпечені  в
повному обсязі.

За 2019 рік  видатки на пільгове харчування склали в сумі 294,5 тис.грн. По
загальноосвітніх закладах 21404  д/днів, вартість одного д/дня склала 9,61 грн. По
НВК (дошкільні заклади) 4692 д/днів, вартість одного д/дня склала 18,92 грн.

КПКВ  0611150  «Методичне  забезпечення  діяльності  навчальних  закладів».
Видатки по загальному фонду при затвердженні бюджету заплановані в сумі 221,1



тис.грн, уточнені  видатки  в  сумі  221,1  тис.грн,  фактично  видатки  склали  220,1
тис.грн, що становить 99,55%. Штатних одиниць 2. Фактично зайнято 1,8.  Захищені
видатки забезпечені  в  повному обсязі.  Дебіторська та кредиторська заборгованість
відсутня.

КПКВ  0611161  «Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері  освіти».
Видатки по загальному фонду при затвердженні бюджету заплановані в сумі 656,4
тис.грн,  уточнені  видатки  в  сумі  702,1  тис.грн,  фактично  видатки  склали  702,1
тис.грн, що становить 99,99 %.  Штатних одиниць 5. Фактично зайнято 5.  Видатки
використані на виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв,  канцтоварів,  меблів,
програмного  забезпечення,  послуг  з  обслуговування  комп’ютерної  та  оргтехніки.
Захищені  видатки  забезпечені  в  повному  обсязі.  Дебіторська  та  кредиторська
заборгованість відсутня.

КПКВ 0613033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян». Видатки по загальному фонду при 
затвердженні бюджету заплановані в сумі 93,6 тис.грн, уточнені видатки в сумі 86,9 
тис.грн, фактично видатки склали 54,2 тис.грн, що становить 62,40%. Пільговим 
перевезенням скористалися  15 педпрацівників.

КПКВ  0613140  «Оздоровлення  та  відпочинок  дітей  (крім  заходів  з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян,
які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи».  Видатки  по  загальному
фонду при затвердженні бюджету заплановані в сумі 137,4 тис.грн, уточнені видатки
в сумі  152,9 тис.грн,  фактично видатки склали 152,9 тис.грн,  що становить 100%.
Видатки на пільгове харчування склали в сумі 54,9 тис.грн. Видатки на придбання
путівок  до  оздоровчих  таборів  склали  98,0  тис.грн,  з  них  23,3  тис.грн  –  кошти
обласного  бюджету  та  74,7  тис.грн  з  місцевого.   Дебіторська  та  кредиторська
заборгованість відсутня.

КПКВ 0615061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я
населення  "Спорт  для  всіх"  та  проведення  фізкультурно-  масових  заходів  серед
населення  регіону».  Видатки  по  загальному  фонду  при  затвердженні  бюджету
заплановані в сумі 175,0 тис.грн,  уточнені  видатки в сумі 173,2 тис.грн,  фактично
видатки  склали  173,2  тис.грн,  що  становить  100%.  Проведено  9  фізкультурно  –
масових  заходів. Придбано  футбольну  форму  та  інвентар,  кубки,  призи,  грамоти,
перевезення гравців. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Видатки  по  інших  коштах  спеціального  фонду затверджені  в  сумі  75,0
тис.грн,  уточнені  видатки в сумі  2 961,2  тис.грн,  фактично видатки склали 2 961,2
тис.грн, що становить 100% від плану, в тому числі:

КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти».  Видатки по спеціальному
фонду при затвердженні  бюджету не планувалися,  уточнені  видатки в сумі
24,2  тис.грн,  фактично  видатки  склали  24,2  тис.грн,  що  становить  100%.
Придбано ігрові набори.



КПКВ  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти  загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,  колегіумами».  Видатки  по
спеціальному фонду при затвердженні бюджету не планувалися, уточнені видатки в
сумі 1 047,3 тис.грн, фактично видатки склали 1 047,3 тис.грн, що становить 100%.  

Придбано за рахунок коштів місцевого бюджету : інтерактивні комплекси  – 1
шт на суму 60,0 тис.грн, ноутбук – 2 шт на суму 25,1 тис.грн, навчальне обладнання –
74,4  тис.грн,  меблі  –  132,4  тис.грн,  холодильник  –  2  шт  на  суму  18,1  тис.грн,
пом`якшувач  води  –  34,5  тис.грн,  м`ясорубка  –  16,0  тис.грн,  акумулятори  для
шкільних  автобусів  –  13,6  тис.грн,  шини  –  46,0  тис.грн,  пральна  машина  –  10,5
тис.грн, багатофункціональний пристрій – 9,4 тис.грн та навіс для дров на суму – 52,4
тис.грн.
 За рахунок залишку освітньої субвенції придбано: інтерактивні комплекси – 3
шт на суму 175,8 тис.грн, 9 шт ноутбуків та 5шт принтерів на суму 155,3  тис.грн  та
підручники для поповнення бібліотечних фондів на суму – 53,3 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної , сучасної
та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» придбано: сучасні
меблі для перших класів – 22,4 тис.грн, 3 цифрові документ-камери – 18,7 тис.грн та
набори музичних інструментів на суму 19,4 тис.грн.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих
на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
було придбано 8 персональних комп`ютерів на суму 110,0 тис.грн.

КПКВ  0611161  «Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері  освіти».
Видатки по спеціальному фонду при затвердженні бюджету не планувалися, уточнені
видатки  в сумі  10,0 тис.грн.,  фактично видатки склали 10,0 тис.грн,  що становить
100%, придбано багатофункціональний пристрій. 

КПКВ 0615061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я
населення  "Спорт  для  всіх"  та  проведення  фізкультурно-  масових  заходів  серед
населення  регіону».  Видатки  по  спеціальному  фонду  при  затвердженні  бюджету
заплановані  в  сумі  68,0  тис.грн,  уточнені  видатки  в  сумі  72,8  тис.грн,  фактично
видатки склали  72,8 тис.грн, що становить 100%. Придбано 4 велосипеди на суму
28,0  тис.грн  та  виготовлено  проектно-кошторисну  документацію  на  «Будівництво
мультифункціонального майданчика для заняття ігровими видами спорту».

КПКВ  0617321  «Будівництво  освітніх  установ  та  закладів».  Видатки  по
спеціальному фонду при затвердженні бюджету не планувалися, уточнені видатки в
сумі 6,7 тис.грн, фактично видатки склали 6,7 тис.грн, що становить 100%. Сплачено
за  експертизу  та  перерахунок  проектно-кошторисної  документації  по  об`єкту
«Реконструкція фасаду будівлі Миколаївського НВК».

КПКВ  0617362  «Виконання  інвестиційних  проектів  в  рамках  формування
інфраструктури об`єднаних територіальних громад». Видатки по спеціальному фонду
при затвердженні бюджету не планувалися, уточнені видатки в сумі 1 800,1 тис.грн,
фактично видатки склали 1 800,1  тис.грн,  що становить 100%. Виконано роботи з



реконструкції  фасаду  будівлі  Миколаївського  НВК –  1 760,0  тис.грн  та  технічний
нагляд – 40,1 тис.грн. 

Основні  цілі  та  мета,  поставлені  перед  Відділом  освіти,  молоді  та  спорту,
забезпечені видатками та виконані у повному обсязі.


