
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України 
26 08 2014 N«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)

3 . ____ 0611150______  _____ 0990_______  Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів_____________________________
(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 належної методичної роботи установами освіти 

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти
2 Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною профамою
(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 закладів з 
методичного забезпечення діяльності 
навчальних закладів

6 553 294,00 6 553 294,00 6 515 231,22 6 515 231,22 -38 062,78 -38 062,78

2 Проведення заходів 631 914,00 631 914,00 631 914,00 631 914,00

3 Виконання доручень депутатів міської 
ради

35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

4 Проведення поточного ремонту 56 803,00 56 803,00 56 700,00 56 700,00 -103,00 -103,00
Усього 7 277 011,00 7 277 011,00 7 238 845,22 7 238 845,22 -38 165,78 -38 165,78

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 за результатами укладених договорів по поточним видаткам, оплата теплопостачання за рахунок економного споживання теплопостачання та 
теплими погодними умовами
Напрям 4: За рахунок укладених договорів ______________ ______________________________________________________________________________________________________

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



(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 Програма "Освіта на 2019 - 2021 роки" 56 803,00 56 803,00 56 700,00 56 700,00 -103,00 -103,00

2
Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 
році

35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Усього 91 803,00 91 803,00 91 700,00 91 700,00 -103,00 -103,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п Показники
Одниця
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні 
досягнуті 3 

(надан

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 є 7 8 9 10 и 12 13

1 Забезпечення функціонування закладів з методичного забезпечення діяльності навчальних закладів
затрат

і кількість закладів од
дані управлінського 
обліку

8 8 8 8

2
Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у 
тому числі: ОД. штатний розпис 52,50 52,50 52,50 52,50

3
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до 
педагогічного персоналу) од штатний розпис 52,50 52,50 52,50 52,50

проді/кту

1 кількість закладів, що обслуговуються ОД.
дані управлінського 
обліку

251 251 251 251

2
кількість атестованих педагогічних працівників 
позашкільної освіти од

дані управлінського 
обліку 6 6 6 6

ефективності_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________ ____________________
1 [кількість закладів, які обслуговує 1 працівник І од. | розрахункові дані | 5,001 | 5,00| 5,001 | 5,00|

якості

1
динаміка кількості атестованих педагогічних працівників 
позашкільної освіти, порівняно з минулим роком % розрахункові дані 120 120 100 100 -20 -20

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Атестацію пройшли 6 працівників

2ІПооведення заходів
затрат г

11обсяг видатків на проведення заходів Ігри. | кошторис | 631 914,00| | 631 914,001 631 914,00| 631 914,00| І Л _________
продукту

1 кількість заходів І од. І кошторис \ ........111___________ ш  16| 1 16| _________и ___________________ J ____________________ 1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Не відбулось відрядження до Естоніїї. Асигнування розподілені на інші заходи.
ефективності

11середня вартість проведення одного заходу | грн. [розрахункові дані | 37 171,411 37 171,41| 39 494,63| 39 494,63| 2 323,22! 2 323,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Не відбулось відрядження до Естонії Асигнування розподілені на інші заходи______________________________

11динаміка кількості заходів у порівнянні з минулим роком |% [розрахункові дані | 100І І Ю0| 941 | 94| -6| |
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками_______________________________________________________________________________________
Не відбулось відрядження до Естонії. Асигнування розподілені на інші заходи_________________________________________________________________________________________________ ____________________

ЗІ Виконання доручень депутатів міської ради _______________ __________________________________________________________________________________ ____________
затрат_______ __ ______________________ ___ __________ _______________________________________________________________________________________________ ______________________________________



1

обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, 
меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним 
установам грн. звернення депутатів

35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

продукту

1
кількість закладів, яким планується придбання предметів, 
меблів матеріалів, обладнання та інвентарю од звернення депутатів 2 2 2 2

ефективності

1
середні видатки придбання предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентарю на одиницю закладу грн. розрахункові дані 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00

ЯКО С ТІ

1

відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, 
матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень 
депутатів міської ради % розрахункові дані

100 100 100 100

4 Проведення поточного ремонту
затрат

1 обсяг витрат на проведення поточних ремонтів
тис.
грн. кошторис 56,803 56,803 56,700 56,700 -0,103 -0,103

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
За рахунок укладених договорів
продукту

1 кількість об'єктів, що планується відремонтувати ОД. кошторис 1 1 1 1 □
ефективності

1 середня вартість ремонту одного об'єкту
тис.
грн. розрахункові дані 56,803 56,803 56,700 56,700 -0,103 -0,103

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
За рахунок укладених договорів 
якості

питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості 
установ % розрахункові дані 12,5 12,5 12,5 12,5

Аналіз стану виконання результативних показників______________________________________________________________________________________________________________________________________
Відхилення пс загальному фонду за результатами укладених договорів по поточним видаткам, оплата теплопостачання за рахунок економного споживання теплопостачання та теплими погодними умовами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти проводиться 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)

Л.Д. Радова
(ініціали та прізвище)

Бехтер Г В
708-69-75


