
600000
(код)

611100
(код)

611100
(код) (КФКВК)

N

з/п

1

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N

з/п

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

загальний 

фонд

спеціаль

ний фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
усього

загальни

й фонд

спеціальн

ий фонд
усього

  Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання (музичних,хеографічними театральними, хоровими, мистецькимим)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Завдання

  Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання (музичних,хеографічними театральними, хоровими, мистецькимим)

N

з/п

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

Напрями використання бюджетних коштів*

Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради
(найменування головного розпорядника)

Комунальна установа "Лановецька міська дитяча музична школа"
(найменування відповідального виконавця)

1.

2.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 

836

(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 

2018 року № 1209)

3.
(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

  Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання (музичних,хеографічними театральними, хоровими, мистецькимим)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019__ рік



1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2353 129 2482 2353 124,2 2477,2 -4,8 -4,8

Виникло відхилення по спеціальному фонді в зв'язкутзтим ді в зв'язку з тим, що внесена батьківська попередня плата за наступні місяці, яка буде використана майбутньому періоді

гривень

загальний 

фонд

спеціаль

ний фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
усього

загальни

й фонд

спеціальн

ий фонд
усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2353 129 2482 2353 124,8 2477,2 -4,8 -4,8

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 

фонд

спеціаль

ний фонд
усього

загальний 

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

1 затрат

к-сть закладів шт. 1 1

Всього ставок (штатних 

одиниць
од. 25,5 25,5 25,5 25,5

к-сть ставок(Штатних 

одиниць) педагогічного 

персоналу

од. 20 20 20 20

к-сть ставок(штатних 

одиниць) керівних
од. 2 2 2 2

2

611100

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми

Фактичні результативні 

показники, досягнуті за рахунок 

касових видатків (наданих 

кредитів з бюджету)

2

611100

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, 

затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Найменування місцевої/ регіональної 

програми

Відхилення
N 

з/п

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)

Відхилення
N 

з/п
Показники

Одиниця 

виміру

Джер

ело 

інфор

мації



к-сть ставок (штатних 

одиниць)  спеціалістів
од. 1 1 1 1

к-сть ставок ( штатних 

одиниць) робітників
од. 2,5 2,5 2,5 2,5

2 продукту

середня к-сть учнів, які 

отримують позашкільну 

освіту

од. 153 153 153 153

середня к-сть учнів 

звільнена від оплпти за 

навчання

од. 60 60 60 60

3 ефективності

Витрати на навчання 

одного учня, який 

отримує освіту в 

школах естетичного 

виховання в т.ч. за 

рахунок батьківської 

плати

16,2 16,2 16,2 16,2

4 якості

Динаміка збільшення 

чисельності учнів, які 

отримують освіту у 

школах естетичного 

виховання у плановому 

періоді

0 0 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



Відсоток обсягу 

батьківської плати за 

навчання в загальному 

обсязі видатків на 

отримання освіти у 

школах естетичного 

виховання

% 5,3 5,3 5,3 5,3

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ходанович О.І.

Салецька Н.В.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу освіти, культури, охорони здоров'я та 

соціальної політики лановецької міської ради

Начальник віддіду бюджету, фінансів та планування 

Лановецької міської ради

____________

(підпис)

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників


