
 

  

  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 

2020 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 

13465820 609100 14074920 12919372,15 428613.79 13347985.94 546448 180486.21 726934.21 

   Усього  13465820 609100 14074920 12919372,15 428613.79 13347985.94 546448 180486.21 726934.21 

Недофінансування по загальному фонд:  заклади  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.). 

 

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

 

Найменування 

місцевої/регіональної програми   

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми   

Касові видатки (надані кредити)   Відхилення   
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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  

57 

 57 57   57      

 

  середньорічне  

число штатних 

одиниць 

робітників  

од.  штатний розпис  

72 

  72 74    74 2    2 

  всього -  

середньорічне  

число ставок 

(штатних 

одиниць)  

од.  штатний розпис  

129 

  129 131  131 2     2 

Збільшення фактично зайнятих робітників пояснюється збільшенням операторів котельні у КЗДО «Ромашка»і КЗДО «Берізка» 

2  продукту                              

  кількість дітей,  

що відвідують 

дошкільні 

заклади  

осіб  мережа  

435 

  435 434  434 1  1 

  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  

30955  

1400 32355 29768 987 30755  1187 413   1600 

  діто-дні 

відвідування  

днів  розрахунок  
78000 

  78000 43500  43500 34500   34500 

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

Зменшення витрат пояснюється зменшенням кількості дітей 

4  якості                         

  кількість днів  

відвідування  

од.  розрахунок  
190,00  

  190  100   100 90    90  

 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 і карантину. 

  

Начальник відділу                                                      __________________                 Ходанович О.І.   

М.П.  

  

ПОГОДЖЕНО:  

Начальник фінансового відділу 

 Лановецької міської ради                                        ____________________            Салецька  Н.В.                                                                                                                                          


