
Затверджено у паспорті бюджетної програми
Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

6

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

38 681,0050 000,00 593 646,47 -520 191,53 -11 319,00

Причиною відхилення є економія коштів на оплату праці з нарахуваннями, на закупівлю товарів, послуг, відрядження та оплату енергоносіїв.

-531 510,53

593 646,47 -520 191,53

  гривень

11

УСЬОГО 1 075 157,00 50 000,00 1 125 157,00 554 965,47

1
Створення умов для надання на належному рівні послуг інклюзивно-

ресурсного центру

38 681,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(КФКВК)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

(найменування відповідального виконавця)

0990

(найменування бюджетної програми)

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

74

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2

1
Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку 

дитини, надання психолого-педагогічної допомоги

  гривень

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

-531 510,53

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

ЗВІТ

1. 0200000

(код)

2. 0210000

(код)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Напрями використання бюджетних коштів

2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

8 9 10

 усього

1 2

Відхилення

№ з/п

1

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

1 075 157,00

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2019  рік

-11 319,00

5

загальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд
усього

3

1 Забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям з особливими освітніми потребами

1 125 157,00 554 965,47

3. 0211170

(код)



Програма соціально-економічного розвитку 0,00

N з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

усьогоусього

загальний 

Затрат1

загальний спеціальний 

Затверджено у паспорті бюджетної програми

    В.І. Колісніченко

загальний усьогоспеціальний 

Збільшилась кількість дітей з особливими освітніми потребами, які потребують психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги

Зменшення витрат пов'язані з економією коштів на утримання.

Основні завдання діяльності головного розпорядника коштів по бюджетній програмі виконано в повній мірі

Відхилення

0,0050 000,00 50 000,00 0,00 38 681,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По даній програмі забезпечено діяльність інклюзивно-ресурсного центру. 

загальний 

3

Усього середньорічне 

число ставок (штатних 

одиниць) в тому числі: од.

Штатний розпис

5 0 5 5 0 5,00 0,00

(ініціали та прізвище)(підпис)

Міський голова

загальний усьогоспеціальний 

Найменування місцевої/регіональної програми

38 681,00

Усього 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 38 681,00 38 681,00

спеціальний 

-11 319,00

усього

-11 319,00

0,00

0,00 -11 319,00 -11 319,00

спеціальний загальний усьогоспеціальний 

Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих 

4 0,001
педагогічного персоналу

од. Штатний розпис 4 0 4

0,001 1 0 1,00 0,00 0,002
кількість закладів

од.

Мережа, штати та контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету

1 0

0 4,00 0,00

0,00 0,00

4 адмінперсоналу (за 

умовами оплати 

од. Штатний розпис 1 0 0,001 1 0 1,00 0,00 0,00

2
Продукту

од.

Внутрішній облік

12 0 21,0012 33 0 33,00 21,00 0,00

1

Середні витрати на 1 

дитину з особливими 

освітніми потребами
грн.

Розрахунок

89596,42 4166,66

3 Ефективності

1

Cереньорічна кількість 

дітей інклюзивно-

ресурсного центру

1

Відсоток забезпечення 

дітей з особливими 

освітніми потребами, 

інклюзивним навчанням

відс.

Розрахунок

100 0

-75773,79

4
Якості

93763,08 16817,14 1172,15 17989,29 -72779,28 -2994,51

0,00100 100 0 100,00 0,00 0,00



(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності І.В. Черненкова

(підпис)


