
 

 

 

Звіт 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік 

1.       __1000000_____               Відділ освіти, культури, охорони здоров’я та соціальної політики Лановецької міської ради  

          (КТПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника) 

 

2.       _06110000_______            Відділ освіти, культури, охорони здоров’я та соціальної політики Лановецької міської ради  

           (КТПКВК МБ)                    (найменування відповідального виконавця) 

 

3.     _061020      «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумам»  

   (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 

спеціальний 

фонд 
усього 

загальний  

фонд 

спеціальний  

фонд 
усього 

загальний  

фонд 

спеціальний  

фонд 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  

від ____________ 2018 року № _____) 
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31280585.51 4025747,83 35306333,34 30686454.67 2440364,52 33126819,19 594130,84 1585383,31 2179514,15 

 

 

5. Напрями використання бюджетних коштів: 

(грн) 

№ 

з/п 

Напрями використання 

бюджетних коштів 

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми  

Касові видатки (надані кредити) Відхилення 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Забезпечити надання 

відповідних послуг 

денними 

загальноосвітніми 

навчальними 

закладами 

 

31280585.51 4025747,83 35306333,34 30686454.67 2440364,52 33126819,19 594130,84 1585383,31 2179514,15 

  Усього 31280585.51 4025747,83 35306333,34 30686454.67 2440364,52 33126819,19 594130,84 1585383,31 2179514,15 

Невикористані кошти   повернуті в бюджет, кошти по спеціального фонду, які залишилися на рахунках будуть використані у 2019 році  

 

 

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

(грн) 

Найменування 

місцевої/регіональної програми  

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми  

Касові видатки (надані кредити)  Відхилення 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Усього -   -  -  -  -  - -  -  -  

- 

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: 

 

№ 

з/

п 
Показники 

Одини

ця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми  

Фактичні результативні 

показники, досягнуті за рахунок 

касових видатків (наданих 

кредитів) 

Відхилення 

 
   

загальн

ий фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
усього 

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

1 затрат                 

 кількість 

закладів  

од. мережа 
4 

 
4 4 

 
4 

   

 кількість 

класів  

од. мережа 
85 

 
85 85 

 
85 

   

 середньорічн

е число 

штатних 

одиниць 

обслуговуюч

ого 

персоналу 

од. Штатні 

розписи 

77,75 

 77,75 77,75  77,75    

 середньорічн

е число 

од. Штатні 

розписи 
199 

 199 199  199    
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штатних 

одиниць 

педпрацівник

ів 

 кількість 

одиниць 

комп’ютерної 

техніки 

од. рішення сесії 

міської ради 
3,00 

 3 3  3    

 кількість 

придбаних 

автобусів 

од. од. 

1,00 

 1 1  1    

 Витрати на 

закупівлю 

компютерног

о обладнання 

(Нова 

Українська 

школа) 

 грн рішення сесії 

міської ради 

71000 

 71000 71000  71000    

 Витрати на 

закупівлю 

сучасних 

меблів (Нова 

Українська 

школа) 

грн рішення сесії 

міської ради 

215500 

 215500 215500  215500    

 Витрати на 

закупівлю 

дидактичних 

матеріалів 

(Нова 

Українська 

школа) 

грн рішення сесії 

міської ради 

183100 

 183100 183100  183100    
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2 продукту                 

 середня 

вартість 

однієї 

одиниці 

комп’ютерної 

техніки 

грн Розрахунок 

11666,0

0 

 11666 11666  11666    

 кількість осіб 

з числа дітей-

сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, 

яким буде 

виплачуватис

я одноразова 

грошова 

допомога при  

працевлашту

ванні 

од. Мережа 

22,00 

 22 22  22 -  - 

 вартість 

одного 

автобуса 

грн   
1850000

,00 

 185000

000 

 18500000 1850000    

 кількість 

закладів в які 

забезпечуть 

компютерно

ю технікою 

(Нова 

Українська 

школа) 

шт. постанова 

7,00 

 7  7 7    
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 кількість 

учнів яким 

придбають 

сучасні меблі 

(Нова 

Українська 

школа) 

уч. постанова 

160,00 

 160  160 160    

 кількість 

шліл, яким 

буде 

куплений 

дидакитични

й матеріал 

(Нова 

Українська 

школа) 

шт. постанова 

9,00 

 9  9 9 -  - 

 

3 ефективност

і 

                

 діто-дні 

відвідування 

днів Розрахунок 239980,

00 

 239980 239980  239980    

 Вартістьо 

компютерної 

техніки на 1 

школу 

 

грн. Розрахунок 

10143,0

0 

 10143 10143  10143    

 Вартістьо 

меблів в 

розрахунку 

на одного 

учня  

грн. Розрахунок 

1347,00 

 1347 1347  1347 -  - 
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4 якості            

 кількість днів 

відвідування 

днів Розрахунок 
169,00 

 169 169  169    

 відсоток 

співфінансув

ання (Нова 

Українська 

школа) 

від рішення сесії 

міської ради 

45,00 

 45 45  45    

 відсоток 

співфінансув

ання  

від рішення сесії 

міської ради 10,00 

 10 10  10    

 

 

 

Начальник відділу                                                      __________________                 Ходанович О.І.  

М.П. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник відділу бюджету, 

фінансів та планування  

Лановецької міської ради                                          __________________                 Салецька Н.В.  
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