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Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020

"(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29.12.2018 року № 1209)"

рік

1. ______0600000_______  Департамент освіти і науки Запорізької міської ради_____________________________________________________
(Код) (найменування головного розпорядника)

2 . ______0610000_______  Департамент освіти і науки Запорізької міської ради_____________________________________________________
(Код) (найменування відповідального виконавця)

3 . ____ 0611030______  _____ 0921_______  Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами____________________
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Створення умов для здобуття громадянами якісної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечити надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді

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

№ з/п Напрями використання бюджетних 
коштів *

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

Фонд
спеціальний

Фонд
усього загальний

Фонд
спеціальний

Фонд
усього загальний

Фонд
спеціальний

Фонд
усього

1 2 3 4 5 є 7 8 9 10 11

1
Забезпечення функціонування закладів 
загальної середньої освіти з вечірньою 
(змінною) Ф о р м о ю  навчання____________

12 880 200,00 12 880 200,00 12 864 786,39 208 495,40 13 073 281,79 -15 413,61 208 495,40 193 081,79

Усього 12 880 200,00 12 880 200,00 12 864 786,39 208 495,40 13 073 281,79 -15 413,61 208 495,40 193 081,79
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 

___________________________________________________________________________ бюджетної програми_________________________________________________________________________
Напрям 1: Відхилення по загальному фонду по оплаті праці відбувається за рахунок перехідних лікарняних листів, оплата електроенергії відбувається за рахунок економного споживання 
електроенергії та теплими погодними умовами, та інші поточні видатки., по спеціальному фонду - за рахунок власних надходжень._____________________________________________________

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

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
___ фона___

спеціальний
___Фонд___

усього загальний 
___Фонд___

спеціальний
___Фонд___

усього загальний
фонд

спеціальний
___Фонд___

усього
№ з/п Найменування місцевої/регіонапьної програми



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Програма "Освіта на 2019 - 2021 роки" 9 218,00 9 218,00 9 218,00 9 218,00

Усього 9 218,00 9 218,00 9 218,00 9 218,00

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п Показники Одниця
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні 
досягнуті 3 

(надай

результативні показники, 
а рахунок касових видатків 
их 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 ї ї 12 13
1 Забезпечення функціонування закладів загальної середньої освіти з вечірньою (змінною) формою навчання

затрат

1 кількість закладів (за ступенями шкіл), у т.ч.: од
статистичний звіт - 
форма №ЗВ-1

2 2 2 2

2 І! III ступеня од
статистичний звіт - 
форма №ЗВ-1

2 2 2 2

3 кількість класів (за ступенями шкіл), у т.ч ОД.
статистичний звіт - 
форма №ЗВ-1

51 51 51 51

4 II - III ступеня од
статистичний звіт - 
форма №ЗВ-1 51 51 51 51

5
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у 
тому числі: ОД. штатний розпис

112,32 112,32 112,15 112,15 -0,17 -0,17

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад

є педагогічного персоналу од. штатний розпис 67,78 67,78 67,78 67,78

7
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до 
педагогічного персоналу) од штатний розпис

12,62 12,62 12,62 12,62

8 спеціалістів ОД. штатний розпис 6,17 6,17 6,00 6,00 -0,17 -0,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад________________________________________ _____ _____

9 1 робітників од. штатний розпис ______ 2 ^ § ] ___________ 25,75 25,751 25,751
продугкту

1 кількість учнів осіб
статистичний звіт - 
форма №ЗВ-1

859 859 859 859

2 кількість випускників 9 класів осіб
статистичний звіт 
форма №ЗВ-1

54 54 54 54

3 кількість випускників 11(12-13) класів осіб
статистичний звіт - 
форма №ЗВ-1

503 503 503 503

4
кількість учнів, які отримали свідоцтво про базову середню 
освіту, атестат про повну загальну середню освіту осіб

дані управлінського 
обліку

557 557 557 557
Г

ефективності
1 середні витрати на 1 учня грн. розрахункові дані 14 994,41[ 14 994,41 14 976,47| 14 976,47| -17,941 -17,94

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
За рахунок зменшення витрат на оплату праці та інші поточні видатки

2 діто-дні відвідування Днів розрахункові дані 163 210| 163 210 163 210| 163 2101
ЯКОСТІ

1 кількість днів відвідування днів
дані управлінського 
обліку

190 190 190 190

2
відсоток учнів, які отримали свідоцтво про базову середню 
освіту, атестат про повну загальну середню освіту % розрахункові дані

100,0 100,0 100,0 100,0

Аналіз стану виконання результативних показників
Відхилення по загальному фонду за рахунок зменшення витрат на оплату праці та інші поточні видатки, спеціальний фонд за рахунок власніх надходжень.



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Надання загальної середньої освіти працюючій молоді забезпечуються в повному обсязі Програма є актуальною, для подальшої реалізації.

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

Заступник директора департаменту -  начальник відділу 
організаційної та кадрової роботи

Заступник головного бухгалтера

0  .0  Фурса
(ініціали та прізвище)

ГІ Д. Радова
(ініціали та прізвище)

Бехтер Г.В
708- 69-75


