
1.

2.

3. 0990
Інші програми та заходи у сфері освіти

04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

№ з/п

1

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

0210000
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

16521000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

0211162 1162

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

0200000
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
усього

Завдання

1

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2020  рік

Напрями використання бюджетних коштів

2

Організація проведення заходів в галузі освіта 120 000.00

УСЬОГО

  гривень

7

119 999.00

усього

Відхилення

433 114.00 308 149.73

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

313 114.00

загальний 

фонд

загальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд

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

№ з/п Ціль державної політики

1 2

1

6

спеціальний 

фонд
усього

3 4 5

загальний 

фонд
усього

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

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

8

Забезпечення управління системою освіти та здійснення інших функцій

1 2

 усього

Найменування місцевої/регіональної програми

1
Забезпечити належний рівень освіти у навчальних закладах ОТГ, оцінити кращі досягнення у навчанні, виплатити премію  чи відзначити за кращі успіхи у навчанні, за кращі призові місця в олімпіадах, спортивних 

змаганнях, творчих конкурсах

  гривень

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

428 148.73 -4 964.27 -1.00 -4 965.27

9 10 11

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

-4 964.27 -1.00 -4 965.27313 114.00 120 000.00 433 114.00 308 149.73 119 999.00 428 148.73

Причиною відхилення є економія коштів по виплаті грошових винагород та по придбанню грамот та призів



9

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

10 11 12 13

спеціальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
усього

8 9 10

8

(ініціали та прізвище)(підпис)

-1.00

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих кредитів 

з бюджету)

Відхилення

0.00 -1.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

302 948.73 -4 964.27 0.00

0

Програма соціально-економічного розвитку 

Гребінківської міської об'єднаної

територіальної громади на 2020 рік

5 201.00 125 200.00

Продукту

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

3 7654

120 000.00 125 201.00 5 201.00 119 999.00

усього

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1

1 3 4 5 62

По даній програмі забезпечено діяльність відділу освіти та стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді, а також вчителів об'єднаної територіальної громади.

N з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

2

загальний 

фонд

7

-4 964.27

Програма роботи з обдарованою молоддю на 

території Гребінківської міської

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік 

307 913.00 0.00 307 913.00 302 948.73 0.00

41 26 0 26.00

-4 965.27Усього 313 114.00 120 000.00 433 114.00 308 149.73 119 999.00 428 148.73 -4 964.27 -1.00

88.00 36.00 0.00 36.00

0
Кількість вчителів, яких 

планується відзначити 

сертифікатами

осіб

Розпорядження міського голови 

37 4

0

Кількість учнів, яких 

планується відзначити за 

найкращі успіхи у різних 

напрямках освіти

осіб

Розпорядження міського голови 

52 0 52 88 0

-15.00-11.00 -4.00

0

Середні витрати на 

одного учня, якого 

планується відзначити за

найкращі успіхи у різних 

напрямках освіти

грн

Розрахунок 

3157.71 0 -1004.873157.71 2152.84 0 2152.84 -1004.87 0.00

0 Ефективності

0

Середні витрати на 

одного вчителя, якого 

планується відзначити 
грн

Розрахунок 

4024.7 4024.7 4565.38 0

0 Якості

Відсоток учнів 

відзначених до 

запланованих

відс.

Розрахунок 

100 0

4565.38 540.68 0.00 540.68

Збільшиласть кількість обдарованої молоді

Відхилення по середніх витратах на одного учня є наслідком збільшення кількості дітей яких відзначили.

Ріст витрат на одного вчителя відбувся за рахунок зниження кількості вчилелів, яких відзначено порівняно із запланованим показником.

70.27 0.00 -29.73 -29.73

69.23

0

Відсоток вчителів 

відзначених до 

запланованих

відс.

Розрахунок 

0 100 100 0 70

100 169 0 169.23 69.23 0.000



(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)


