
 

  

  ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства фінансів України  

26 серпня 2014 року № 836  

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  

від 26.12. 2018 року №1209_)  

  

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 

2019 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. _0611010         «Надання дошкільної освіти»   

   (КТПКВК МБ)   (КФКВК)           (найменування бюджетної програми)  

4. Цілі державної політики на яких спрямована реалізація бюджетної програми 

№ 

з\п 

Цілі державної політикм 

 Забезпечення надання послуг і належного виховання дітей дошкільного віку 

5.Мета бюджетної програми:надання дошкільної освіти               

6.Завдання бюджетної програми  
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№ 

з\п 

Завдання бюджетної програми 

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

 

7.Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих\регіональних програм, які виконуються в межах 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  

  Забезпечення створення 

умов для надання на 

належному рівні 

дошкільної освіти та 

виховання дітей 

12648126.00 1859775,33 14507901,33 12624652.6 1773614,55 14398267,15 23473.4 86160.78 109634.18 

   Усього  12648126.00 1859775,33 14507901,33 12624652.6 1773614,55 14398267,15 23473.4 86160.78 109634.18 

Недофінансування по загальному фонд:  субвенція на надання держпідтримки особам з особливими потребами  - 

невикористання пояснюється тим що  зменшилися діти з 1 вересня 2019 року, ще  не дофінансовувались в зв’язку з економією 

по оплаті за енергоносії ,  нестабільність цін на ринку на предмети та товари господарського призначення (канцтовари, папір і 

т.д.). 

Залишки по спеціальному фонду виникли з тим, що на рахунок поступила попередня оплата зав харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти, кошти будуть використані у наступному звітному періоді. 

 

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

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Усього  -    -   -   -   -   -  -   -   -   

  

9.Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  

  

№ 

з/ 

п  
Показники  

Одиниц 

я виміру  

Джерело 

інформації  

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми   

Фактичні результативні 
показники, досягнуті за  

рахунок касових видатків  

(наданих кредитів)  

Відхилення  

  
      

загальни 

й фонд  

 спеціальни 

й фонд  усього  
загальни 

й фонд  

спеціальни 

й фонд  усього  
загальни 

й фонд  

спеціальн 

ий фонд  
усього  

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

 Затрат              

 Кількість 

закладів 

дошкільної 

освіти 

од мережа 7   7 7  7     

 Кількість груп од мережа 23   23 23  23     
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  середньорічне 

число  

посадових 

окладів  

(ставок) 

педагогічного  

персоналу  

од.  штатний розпис  

59 

  59 56, 

75 

   56,75  0,25     0,25 

Зменшення штатних одиниць відбулося у зв’язку з приведення у відповідність штатних розписів(Закритття 1 групи у КЗДО «Ромвшка» м.Ланівці і 

відкриття однієї групи у КЗДО «Росинка» с. Якимівці) 

 

  середньорічне  

число штатних 

одиниць 

робітників  

од.  штатний розпис  

74 

  74 72    72 2     2 

  всього -  

середньорічне  

число ставок 

(штатних 

одиниць)  

од.  штатний розпис  

136 

  136  128  128 8      8  

Зменшення штатних одиниць відбулося у зв’язку з приведення у відповідність штатних розписів(Закритття 1 групи у КЗДО «Ромвшка» м.Ланівці і 

відкриття однієї групи у КЗДО «Росинка» с. Якимівці) 

2  продукту                              

  кількість дітей,  

що відвідують 

дошкільні 

заклади  

осіб  мережа  

476  

   476  460    460  16-   16-  

  кількість дітей 

від 0 до 6 років  

осіб  мережа  
482 

   482 490   490 10   10  

3  ефективності                              
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  Середні витрати 

на одну дитину, 

яка відвідує 

дошкільний 

заклад  

грн.  розрахунок  

26572  

1332 27904 27445 1190 28635       

  діто-дні 

відвідування  

днів  розрахунок  
78000 

  78000 77900  77900 100   100 

Зменшення днів відвідування дітьми дошкільних закладів зменшилося у зв’язку із зменшенням кількості дітей. 

4  якості                         

  кількість днів  

відвідування  

од.  розрахунок  
190,00  

  190  190    190        

 Відсоток 

охоплених дітей 

дошкільного 

віку 

від мережа 

98 

 98 93  93 5  5 

Зменшення відсотка відвідування дошкільного закладу пояснюється з певними сімейними обставинами, розташуванням до дошкільного закладу, 

економічною ситуацією в сім’ях, збільшенням захворюваності дітей. 

 

Начальник відділу                                                      __________________                 Ходанович О.І.   

М.П.  

  

ПОГОДЖЕНО:  

Начальник відділу бюджету, фінансів та  

планування  Лановецької міської ради                   ____________________            Салецька Н.В.                                                                                                                                          


