
ЗАТВЕРД Ж ЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 фудня 2018 року N8 1209)

] .

2.

3 .

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради 41326277

(код Програмної класифікації видат ків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради 41326277

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету')

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 23504000000

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою проірамною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення умов для надання дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Палання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

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

2 Придбання капітального обладнання

3 Видатки програми на Програму Інформатьизація та комп'ютеризація

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

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний фонд спеціальний
фонд

усього загальний фонд
спеціальний

фонд
усього загальний фонд спеціал ьний 

фонд
усього

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

і З а б е з п е ч и т и  с т в о р е н н я  н ал е ж ни х ум ов  для н ад ання на  нал е ж но м у 2393 і 145,00 655997,07 24587142,07 23483907,13 610730,99 24094638,12 -44 72 37,87й -45266,08 -492503,95

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

р ів н і д о ш к іл ь н о ї о с в іт и  т а  ви хо ва н н я  д іт е й

олтимізація мережі, контроль за проведенням оплати праці заміни відсутніх працівників, незаповнення вакантних посад економне використання енергоносіїв, проведення карантинні заходи



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

№
з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки 
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд
спеціальний

фонд
усього загальний фонд

спеці апьний 
фонд усього загальний фонд

спеціальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 І 1

1 Інф о рм атиза к ія  та  ком пю теризац ія 64212,00 0,00 64212,00 64212,00 0,00 64212,00 0,00 0,00 0 ,0 0

УСЬОГО 64212,00 0,00 64212,00 64212,00 0,00 64212,00 0,00 0,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№

з/п
Показники

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків (наданих кредитів з 
бюджету)

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 12 13

Затрат

1
всього - середньорічне число ставок (штатних 
одиниць)

од. штатний розпис
229 ,11 0,00 229,11 228,14 0,00 228,14 -0,97 0,00 -0,97

незаповнення вакантних посад

2 обсяг видатків капітальних видатків грн кошторис 0,00 80906,00 80906,00 0,00 80906,00 80906,00 0,00 0,00 0,00

3 Обсяг видатків на послуги інтеренту грн. кошторис 22712,00 0,00 22712,00 22712,00 0,00 22712,00 0,00 0,00 0,00

4 кількість груп од. звіт 85-к 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00

5
кількість дошкільних навчальних закладів од звіт про стан 

дошкільної освіти 9,00 0,00 9.00 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00

6
середньорічне число посадових окладів 
(ставок) педагогічного персоналу

од штатний розпис
64,95 0,00 64,95 65,48 0,00 65.48 0,53 0,00 0,53

7
середньорічне число штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами оплати 
віднесених до педагогічного персоналу

од штатний розпис
34,25 0,00 34,25 33,50 0,00 33,50 -0,75 0.00 •0,75

8
середньорічне число штатних одиниць 
робітників

ОД. штатний розпис
115,16 0,00 1 15,16 114,26 0,00 114,26 .0,90 0,00 .0,90

9
середньорічне число штатних одиниць 
спеціалістів

од штатний розпис
14,75 0,00 14,75 14,90 0,00 14,90 0,1 5 0,00 0,15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1} ІЗ

10
Обсяг видатків на тех обслуг обладнання в 
межах програми інформатизація

грн кошторис
14000.00 0,00 14000,00 14000,00 0,00 11000,00 0,00 0,00 0,00

11
обсяг видатків на придбання обл в межах 
програми інформатизац'

грн кошторис
27500.00 0.00 27500,00 27500,01) (1.0(1 27500.00 0,00 0.00 0,00



/
♦

11
_юяг видатків грн. кошторис 2393 N 45,00 655997,07 24587142,07 23483907.13 610730,99 24094638.12 -447237,87 -45266,08 -492503,95

-✓і впровадженні карантині заходи

Продукту

13
кількість одиниць придбаного капітального 
обладнання

од прогнозована кі-сть
0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00

14 Кі-сть точок імтернету од потреба 8,00 0,00 8,00 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00

15
кі сть проведен заправок котриджа та 
ремонтів обладнання

ОД потреба
100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

16
Кі сть один придбаного обладнання в межах 
програми Інформатизації

од потреба
5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

17
кількість дітей, що відвідують дошкільні 
заклади

осіб звіт 85-к
796,00 0,00 796,00 796,00 0,00 796,00 0,00 0,00 0,00

Ефективності

18
середні видатки на придбання одиниці 
капітального обладнання

грн витрати/кі-сть
0,00 20227,00 20227,00 0,00 16181,00 16181,00 0,00 -4046,00 -4046,00

за рахунок проведення відкритих торпв. зменшення ціни придбання

19
Середні видатки на придбання однієї 
один обл вмежах Програми Інформатизаці

грн. обсяг видат /кі-сть 
один 5500,00 0,00 5500,00 5500,00 0,00 5500,00 0,00 0,00 0,00

20
Середні витрати на одну один заправки, 
ремонту в межах програми інформатизація

грн. обсяг видат /кі-сть 
один заправок 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00

21
Середні витрати на утримання однієї точки 
мережі Інтернет в межах програми 
Інформатизація

грн. обсяг, вид ат/кі- 
сть точок інтернет. 2839,00 $,00 2839,00 2839,00 0,00 2839,00 0,00 0,00 0,00

22
витрати на перебування 1 дитини в 
дошкільному закладі

грн. загальна сума 
видатків в 2020 р. / 
кількість дітей

30145,00 0,00 30145,00 29583,00 0,00 29583,00 -562,00 0,00 -562,00

23 дгго-дні відвідування од. звіт 85-к 106100,00 0,00 106100,00 55996,00 0,00 55996,00 -50104,00 0,00 -50104,00

були впроваджені карантинні заходи

Якості

24
відсоток охоплення дітей ДО Ш КІЛЬНО Ю  ОСВІТОЮ Відс. звіт про стан 

дошкільної ОСВІТИ 100,00 0,00 100.00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

25 кількість днів відвідування днів звіт 85-к 133,00 0,00 133,00 70,00 0,00 70,00 -63,00 0,00 -63,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані роботи за загальним фондом місцевого бюджету виконаний в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Забезпечення виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів. У поточг 
на місцевий бюджет не відбулось.Бюджетні кошти використані за призначенням на виконаї 
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми 

Н ачальник відділу

Головний бухгалтер

Е&гна чисельність не змінювалась, тобто видатки не збільшились і навантаження 
ми.

Карман Р.М.

(ініціали/ініціал. привито І

Нестеренко А.Ю .

( ін іїи ал и /і ні ціал. п р и  вище)


