
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 01 січня 2019 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0200000/'0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0211150
0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
855420,00 0,00 855420,00 797168,46 0,00 797168,46 -58251,54 0,00 -58251,54

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
  (грн)

№ 
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

Пояснення щодо 
причин відхилення

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом загальний 

фонд
спеціальни

й фонд  разом загальний 
фонд

спеціальни
й фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0211150 1150
Методичне забезпечення діяльності навчальних 

закладів 855420,00 0,00 855420,00 797168,46 0,00 797168,46 -58251,54 0,00 -58251,54

2 0211150 1150

Забезпечити належну методичну роботу в установах 
освіти

855420,00 0,00 855420,00 797168,46 0,00 797168,46 -58251,54 0,00 -58251,54

Причиною відхилень є 
економія коштів на 

оплату праці з 
нарахуваннями, на 
закупівлю товарів, 

послуг, на відрядження, 
на  оплату 

електроенергії.  

Усього 855420,00 0,00 855420,00 797168,46 0,00 797168,46 -58251,54 0,00 -58251,54



6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
  (грн)

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення

Пояснення щодо причин 
відхиленнязагальний 

фонд
спеціальний 

фонд  разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд  разом загальний 

фонд
спеціальни

й фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п КПКВК Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом 
бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний період 
(касові видатки/надані 

кредити)
Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0211150
0211150 - Методичне забезпечення 

діяльності навчальних закладів

1 0211150
Забезпечити належну методичну 

роботу в установах освіти
1 0211150 Затрат

0211150

кількість закладів

од.

Рішення 11 сесії 
Гребінківської міської ради 7

скликання" Про ліквідацію 
логопедичного пункту та 

психолого-
медикопедагогічної 

консультації, створених при 
відділі освіти

виконавчого комітету 
Гребінківської міської

ради від 24.09.2018 року №
396, Рішення 5 сесії

Гребінківської міської ради 7 
скликання" Про

внесення зміни та доповнення 
до рішення I сесії 

Гребінківської міської ради 7 
скликання від 27.11.2017 №7 

"Про затвердження
структури виконавчих органів 

ради, загальної чисельності 
апарату ради та її виконавчих
органів " від 02.03.2018 року 

№19, Рішення 6
сесії 7 скликання від 

24.04.2018 №208 "Про
внесення змін до структури 

2,00 1,00 -1,00



0211150
всього - середньорічне число ставок 

(штатних одиниць) в т.ч. од. Штатний розпис 6,00 5,00 -1,00

0211150

середньорічне число посадових окладів 
(ставок) педагогічного персоналу од. Штатний розпис 5,00 5,00 0,00

0211150
середньорічне число посадових окладів 

(ставок) спеціалістів од.
Штатний розпис

1,00 0,00 -1,00

Зменшено кількість закладів, в зв'язку з ліквідацією логопедичного пункту та психолого-медико-педагогічної консультації. Посада спеціаліста заповнена в грудні 2018 року.

2 0211150 Продукту

0211150

Кількість проведених методичних 
обєднань, семінарів, конференцій, 
інструктивно-методичних нарад, 

консультацій та інших заходів
од.

План роботи

19,00 65,00 46,00

Збільшено кількість проведених методичних об'єднань, семінарів, конференцій, інструктивно-методичних нарад, консультацій на 46 одиниць, в зв'язку зі створенням опорного закладу та навчання в 
початкових класах по новій методиці.

3 0211150 Ефективності

0211150
Підвищення професійної майстерності 

педагогічних працівників осіб
План роботи атестаційної 

комісії 38,00 53,00 15,00

Підвищено професійну майстерність педагогічних працівників, в зв'язку зі створенням опорного закладу та навчання в початкових класах по новій методиці.

4 0211150 Якості

0211150
Кількість переможців та призерів 

обласних та всеукраїнських олімпіад та 
творчих конкурсів

осіб
Рейтинг участі в обласних та 

всеукраїнських конкурсах 11,00 44,00 33,00

В зв'язку з створенням опорного закладу та навчання в початкових класах по новій методиці було збільшено кількість педагогічного персоналу по підвищенню професійної майстерності.

Аналіз стану виконання результативних показників
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів здійснюють висококваліфіковані працівники, які контролюють діяльність закладів освіти, затверджують навчальні плани та надають методичні 
рекомендації з питань освіти. 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00



1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова  ______________________________ В . І.  К о л іс н іч е н к о

 (підпис)  (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  ______________________________ І.В. Черненкова

 (підпис)  (прізвище та ініціали)


