
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26.08.2014  № 836 

 

 

ЗВІТ 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 01.01.2018 року 

 

  

 

     1.       1000000         Управління освіти Коломийської міської ради   
                 (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  

 

     2.       1010000         Управління освіти Коломийської міської ради  
                (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)  
 

     3.       1011190           0960      Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти , заходи із позашкільної      

роботи з дітьми  
               (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 

5163311,99 208860 5372171,99 5158208,43 208512 5366720,43 -5103,56 -348 -5451,56 
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5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань 
(грн) 

 

№ 

з/п 

КПКВК  
КФК

ВК 

Підпрограма/ 

завдання  

бюджетної 
програми 2 

Затверджено паспортом 

бюджетної програми 

на звітний період 

Касові видатки (надані 

кредити)  

за звітний період 

Відхилення 
Пояснення 

щодо причин 

відхилення загальний 

фонд 

спеціал
ь-ний 

фонд 

разом 
загальний 

фонд 

спеціал
ь-ний 

фонд 

разом 
загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 
разом 

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

   Підпрограма           

 1011090 0960 

Завдання 1 : 

Максимально 

охопити дітей 
позашкільно

ю освітою 

5163311,99 208860 5372171,99 5158208,43 208512 5366720,43 -5103,56 -348 -5451,56 Відшкодування 

за комунальні 

послуги 
управлінням 

освіти , молоді 

і спорту 

Коломийської 
РДА  в сумі -

3777,79 

відшкодовано 
пізніше  сплати 

рахунків  , а 

також -1673,77 
не використано 

на заправку 

картріджів 

   …           

   Усього 5163311,99 208860 5372171,99 5158208,43 208512 5366720,43 -5103,56 -348 -5451,56  

 

 

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 
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 10 11 

Регіональна цільова програма 1           
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Підпрограма 1           

Підпрограма 2           

…           

Усього           

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань. 

 
№ 

з/п 
КПКВК Показники 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 
Значення показника 

Виконано за звітний період 

(касові видатки/надані кредити) 
Відхилення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1011090 Завдання: 

Максимально 

охопити дітей 
позашкільною 

освітою 

     

1 
 Показник 

затрат 

      

 

 Кількість 

позашкільних 

закладів освіти 

 Од.  Мережа  4 4  

 
 Кількість 

гуртків 
 Од.  Мережа 135 135  

 

 Кількість 

ставок 
педагогічного 

персоналу 

Од. Тарифікації 55 63 +8 

 

 Кількість 

штатних 
одиниць 

адмінперсоналу

, за умовами 
оплати праці 

віднесених до 

педагогічного 

персоналу 

Од. Штатні 

розписи 

13 12 -1 

 

 Кількість 

штатних 

одиниць 
спеціалістів  

Од. Штатні 

розписи 

3 3  

 

 Кількість 

штатних 

одиниць 

Од. Штатні 

розписи 

8 8  



 
4 

робітників 

 

 Всього-

кількість ставок 

(штатних 
одиниць) 

Од. Штатні 

розписи 

79 86 +7 

                               Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

2 
 Показник 

продукту 

     

 

 Кількість дітей, 
які отримують 

позашкільну 

освіту 

Чол.  Мережа 1529 1519 -10 

 

 Кількість 

проведених 

виставок робіт 

гуртківців 

Чол. Плани 20 11 -9 

 

 Кількість учнів, 

які взяли участь 

у конкурсах, 
змаганнях, 

інтелектуальни

х іграх. 

Чол. Плани 750 3180 +2430 

 
 Кількість 

конкурсів, 

змагань, ігор 

Од. Плани 500 147 -353 

                               Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

3 
 Показник 

ефективності 

     

 

 Вартість витрат 

у розрахунку на 

одного 
гуртківця 

Грн. Розрахунок 3376,92 3395,79 +18,87 

 
 Вартість витрат 

на один гурток 

Грн. Розрахунок 38246,76 38208,95 -37,81 

 

 Кількість 
гуртківців на 

одного 

керівника 
гуртка 

од Розрахунок 28 24 -4 

                               Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

4 
 Показник 

якості 
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 Рівень 
охоплення дітей 

позашкільною 

освітою 

% Розрахунок 22,22 21,60 -0,62 

 

 Динаміка 

охоплення 

позашкільною 

освітою до 
попереднього 

року 

% Розрахунок 108,67 100,66 -8,01 

  …      

  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

  Аналіз стану виконання результативних показників 

  Завдання 2      

  …      

  Підпрограма 2      

  Завдання 1      

  …      

 

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 

спеціальн
ий фонд 

разом 
загальний 

фонд 
спеціальн
ий фонд 

разом 
загальний 

фонд 
спеціальн
ий фонд 

разом 
загальний 

фонд 
спеціальн
ий фонд 

разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Підпрограма 1              

 Інвестиційний проект 1              

 Надходження із 

бюджету 

             

 Інші джерела 

фінансування (за видами) 

 х   х   х   х   

 …              

 Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми 

 Інвестиційний проект 2              

 …              

 Усього              
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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). 

 

Керівник установи головного розпорядника  

бюджетних коштів                                                        __________               Л.Б.Бордун 
                                                                                                                                       (підпис)                   (ініціали та прізвище) 
 

Головний бухгалтер установи головного  

розпорядника бюджетних коштів                               __________               І.Д.Клапків  
                                                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)             
 

 

 

 
{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017} 


