
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08 2014 №836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами - інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для
3 . ____ 0611070______  _____ 0922_______  дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку_______________________________________________________________

(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
Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового 
розвитку, з урахуванням нозології захворювання

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

№ 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 
навчальних закладів/класів для дітей, які 
потребують корекції фізичного або 
поячмпяпгп ппзяитю/

21 699 781,00 21 699 781,00 21 668 794,37 21 668 794,37 -ЗО 986,63 -ЗО 986,63

2 Придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування

7 087 605,00 7 087 605,00 7 077 078,73 7 077 078,73 -10 526,27 -10 526,27

Усього 21 699 781,00 7 087 605,00 28 787 386,00 21 668 794,37 7 077 078,73 28 745 873,10 -ЗО 986,63 -10 526,27 -41 512,90
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- бизджетнрї праними________________________________________________________________________
Напрям 1: Відхилення по загальному фонду по оплаті праці відбувається за рахунок перехідних лікарняних листів, оплата електроенергії за рахунок економного споживання електроенергії та 
теплими погодними умовами
Напрям 2: Згідно укладених договорів_____________________________________________________________________________________________________________________________________

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) 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
1 Програм а "Освіта на 2019 - 2021 роки" 7 087 605,00 7 087 605,00 7 077 078,73 7 077 078,73 -10 526,27 -10 526,27

Усього 7 087 605,00 7 087 605,00 7 077 078,73 7 077 078,73 -10 526,27 -10 526,27

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п Показники
Одниця
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні 
досягнуті 3 

їнадан

результативні показники, 
а рахунок касових видатків 
их коедитів 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 12 13
1 Забезпечення функціонування навчальних закладів/класів для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку

затрат

і
кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів, при 
яких організовані спеціальні класи ОД.

статистичний звіт - 
зведена таблиця Д-9

16 16 16 16

2 кількість класів ОД
статистичний звіт - 
зведена таблиця Д-9

82 82 82 82

3
Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у 
тому числі: од штатний розпис 169,86 169,86 169,86 169,86

4 педагогічного персоналу од штатний розпис 169,86 169,86 169,86 169,86

5
Усього середньорічна кількість працівників 
(жінок/чоловіків) од

статистичний звіт - 
зведена таблиця Д-9

276 276 276 276

прод\/кту

1 середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців) осіб
статистичний звіт - 
зведена таблиця Д-9

832 832 832 832

2
середньорічна кількість дітей пільгових категорій 
(дівчат/хлопців) осіб

статистичний звіт - 
зведена таблиця Д-9

256 256 256 256

3 кількість випускників усього, з них: осіб
статистичний звіт - 
зведена таблиця Д-9

57 57 57 57

4 випускники 9 -11 класів (дівчат/хлопців) осіб
статистичний звіт - 
зведена таблиця Д-9

57 57 57 57 г

5 кількість дітей, адаптованих до соціальних умов життя осіб
дані управлінського 
обліку

832 832 832 832

ефективності
11середні витрати на одного вихованця (дівчину/хлопця) |грн |розрахункові дані | 26 081,471 | 26 081,47| 26 044,22| | 26 044,221 -37,251 | -37,25

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками_______________________________________________________________________________________
Відхилення по загальному фонду по оплаті праці відбувається за рахунок перехідних лікарняних листів, оплата енергоносіїв за рахунок економного споживання електроенергії та теплими погодними умовами

21діто-дні відвідування Іднів | розрахункові дані | 152 2561 | 152 2561 152 2561 | 152 2561
ЯКОСТІ

1

відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать 
навчання у спеціальних навчальних закладах для 
отримання повної загальної середньої освіти % розрахункові дані

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

2 кількість днів відвідування днів
дані управлінського 
обліку

183 183 183 183

3 відсоток дітей, адаптованих до соціальних умов життя % розрахункові дані 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
продукту



1
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового 
користування), що планується придбати, вт.ч : ОД. кошторис

826 826 826 826

2 кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки ОД. кошторис 290 290 290 290
3 кількість одиниць побутової техніки ОД. кошторис 1 1 1 1
4 кількість одиниць меблів од кошторис 18 18 18 18

5
кількість одиниць підручників та літератури для 
бібліотечного фонду од кошторис

490 490 490 490

6 кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю ОД. кошторис
8 8 8 8

7 кількість одиниць іншого обладнання од кошторис 19 19 19 19
ефективності

1
середні видатки на придбання одиниці обладнання 
(предмета довгострокового користування), в т.ч.:

тис.
грн. розрахункові дані

8,581 8,581 8,568 8,568 -0,013 -0,013

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Згідно укладених договорів

2
середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного 
обладнання та оргтехніки

тис.
грн. розрахункові дані

20,263 20,263 20,262 20,262 -0,001 -0,001

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Згідно укладених договорів

3 середні видатки на придбання одиниці побутової техніки
тис.
грн. розрахункові дані

10,133 10,133 10,133 10,133

4 середні видатки на придбання одиниці меблів
тис.
грн. розрахункові дані

13,312 13,312 13,312 13,312

5
середні видатки на придбання одиниці підручника та 
літератури для бібліотечного фонду

тис.
грн. розрахункові дані

0,098 0,098 0,098 0,098

6
середні видатки на придбання одиниці спортивного та 
розвиваючого інвентарю

тис.
грн. розрахункові дані

15,142 15,142 15,142 15,142

7 середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання
тис.
грн. розрахункові дані

41,718 41,718 41,168 41,168 -0,550 -0,550

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Згідно укладених договорів
ЯКОСТІ

1
питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну 
базу, у загальній кількості установ % розрахункові дані

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

Аналіз стану виконання результативних показників _________________________ __________ ___________________________________________________________________________________
Відхилення по загальному фонду по оплаті праці за рахунокперехідних лікарняних листів, оплата електроенергії за рахунок економного споживання електроенергії та теплими погодними умовами.

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами - інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку забезпечується 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 
оргацізаційної та кадрової роботи

Заступник головного бухгалтера

0  0. Фурса
(ініціали та прізвище)

ГІ Д. Радова
(ініціали та прізвище)

Бехтер Г В
708 69 75 ,


