
2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0) (0) (1) (6) (0) (0) (1) (1) (1)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

N
з/п

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 552 587 - 1 552 587 1 552 485 - 1 552 485 -102 - -102

1 552 587 - 1 552 587 1 552 485 - 1 552 485 -102 - -102

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

Ціль державної політики

Ефективне та раціональне керівництво і управління у відповідній сфері

Керівництво і управління у сфері освіти

Завдання

Здійснення повноваження у сфері освіти

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

Усього

N
з/п

Пояснення

2

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

Найменування місцевої/ регіональної програми
N
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)

2

Усього

Відхилення

2

Забезпечення діяльності установи

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми



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 12 13

1 затрат

1 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 7,00 - 7,00 5,50 - 5,50 -1,50 - -1,50

2 продукту

2 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. розрахунок 940,00 - 940,00 940,00 - 940,00 - - -

3 ефективності

3 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. розрахунок 221 798,14 - 221 798,14 282 269,93 - 282 269,93 60 471,79 - 60 471,79

3
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на
одного працівника

од. розрахунок 134,00 - 134,00 171,00 - 171,00 37,00 - 37,00

4 якості

4
відсоток виконання листів, звернень, скарг
інформацій

відс. 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 - - -

1 2 3

1 затрат

1 кількість штатних одиниць од.
2 продукту

3 ефективності

3
витрати на утримання однієї штатної
одиниці

тис.грн.
3

кількість виконаних листів, звернень, заяв,
скарг на одного працівника

од.
4 якості

N
з/п

Одиниця виміруПоказники Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

Ваканція посади головного спеціаліста з питань дошкільної та початкової освіти та 0,5 посади методиста

У зв'язку з вакансією

У зв'язку вакансією посад збільшився обсяг роботи на одну штатну одиницю.

Результативні показники за 2022рік виконано

Результативні показники за 2022рік виконано

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Цапик В. Й.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Лагода М. Ю.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Показники
N
з/п

Відхилення
Затверджено у паспорті бюджетної

програмиДжерело
інформації

Одиниця виміру

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0) (1) (0) (1) (0) (0) (9) (1) (0)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

2

N
з/п

1

2

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 13 368 464 - 13 368 464 13 295 523 - 13 295 523 -72 941 - -72 941

2 515 000 800 000 1 315 000 375 375 375 729 751 104 -139 625 -424 271 -563 896

3 - - - - - - - - -

13 883 464 800 000 14 683 464 13 670 898 375 729 14 046 627 -212 566 -424 271 -636 837

1

1

2

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

Усього

N
з/п

Пояснення

2

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів на нарахування на заробітну плату та
економією коштів на енергоносії. Також станом на 01.01.2023 року виникла заборгованість за отриманні новорічні подарунки для вихованців  в сумі 31154,76

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів  на продукти харчування у зв'язку з
дистаційним навчаням вихованців

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

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної

програмиN
з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Надання дошкільної освіти

(0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

Ціль державної політики

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Відхилення

Напрями використання бюджетних коштів*
N
з/п

2

Забезпечення діяльності установи

Забезпечення організації харчування дітей

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Створення умов для здобуття якісної, доступної дошкільної освіти в межах державних вимог визначених базовим компонентом дошкільної освіти

Розвиток та збереження мережі дошкільної освіти, створення умов для збереження та зміцнення здоров`я дітей

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

Завдання

забезпечення створеннчя належних умов для надання  дошкільної освіти та виховання дітей

Придбання обладнання і предметів довгострокового використання для закладів дошкільної освіти

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**



1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

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 12 13

1 затрат

Середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 54,36 - 54,36 54,36 - 54,36 - - -

Середньорічне число штатних одиниць
спеціалістів

од. штатний розпис 5,08 - 5,08 5,08 - 5,08 - - -

Середньорічне число посадових окладів (ставок)
педагогічного персоналу

од. штатний розпис 39,65 - 39,65 39,75 - 39,75 0,10 - 0,10

Кількість груп од. Звітність установ 16,00 - 16,00 16,00 - 16,00 - - -

1 кількість дошкільних закладів од. Звітність установ 7,00 - 7,00 7,00 - 7,00 - - -

2 продукту

Середньорічна чисельність дітей, що відвідують
дошкільний заклад

осіб Звітність установ 370,00 - 370,00 370,00 - 370,00 - - -

2 Кількість дітей від 0 до 6 років осіб Звітність установ 1 512,00 - 1 512,00 1 395,00 - 1 395,00 -117,00 - -117,00

3 ефективності

діто-дні відвідування днів Звітність установ 49 020,00 - 49 020,00 22 806,00 - 22 806,00 -26 214,00 - -26 214,00

3 Витрати на одну дитину грн. розрахунок 37 522,88 - 37 522,88 36 948,37 - 36 948,37 -574,51 - -574,51

4 якості

Рівень охоплення дітей дошкільноюосвітою відс. розрахунок 27,00 - 27,00 27,00 - 27,00 - - -

4 кількість днів відвідування од.
Облік щоденного

відвідування
дітей

130,00 - 130,00 62,00 - 62,00 -68,00 - -68,00

1 2 3

1 затрат

2 продукту

2 Кількість дітей від 0 до 6 років осіб
3 ефективності

діто-дні відвідування днів
3 Витрати на одну дитину грн.
4 якості

4 кількість днів відвідування од.

2

Усього

Показники
Джерело

інформації
N
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)Одиниця виміру

Відхилення

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
N
з/п

Показники Одиниця виміру

4

Зменшилась народжувальність дітей

У зв'язку переведення закладів ЗДО на дистаційну форму навчання в умовах воєнного стану та захворюваністю  вихованців зменшилося
щоденне відвідування закладів дошкільної освіти.

Економія коштів на енергоносії та нарахування на заробітну плату.

У зв'язку переведення закладів ЗДО на дистаційну форму навчання в умовах воєнного стану та захворюваністю  вихованців зменшилося
щоденне відвідування закладів дошкільної освіти.

Економією коштів на енергоносії. Також станом на 01.01.2023 року виникла заборгованість за отриманні новорічні подарунки для вихованців  в сумі 31154,76. також економією коштів  на продукти харчування у зв`язку з дистаційним навчаням вихованців.У зв`язку переведення закладів ЗДО на дистаційну форму навчання в умовах воєнного стану та захворюваністю  вихованців зменшилося щоденне відвідування закладів дошкільної освіти.

Економією коштів на енергоносії. Також станом на 01.01.2023 року виникла заборгованість за отриманні новорічні подарунки для вихованців  в сумі 31154,76. також економією коштів
на продукти харчування у зв`язку з дистаційним навчаням вихованців.У зв`язку переведення закладів ЗДО на дистаційну форму навчання в умовах воєнного стану та захворюваністю
вихованців зменшилося щоденне відвідування закладів дошкільної освіти.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Цапик В. Й.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів

Лагода М. Ю.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(6)(1)(1)(0)(2)(1) (1) (0) (2) (1) (0) (9) (2) (1)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

2

3

N
з/п

1

2

3

4

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 16 925 153 - 16 925 153 16 479 865 - 16 479 865 -445 288 - -445 288

2 838 000 286 000 1 124 000 592 786 246 112 838 898 -245 214 -39 888 -285 102

3 5 800 - 5 800 5 800 - 5 800 - - -

17 768 953 286 000 18 054 953 17 078 452 246 112 17 324 563 -690 501 -39 888 -730 390

1

1

2

гривень

Усього

N
з/п

Пояснення

2

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів на нарахування на заробітну плату та
економією коштів на енергоносії. Також станом на 01.01.2023 року виникла заборгованість по оплаті  транспортних послуг, технічного контролю автомобільних транспортних засобів  в сумі 12316,56 та за отриманні

новорічні подарунки для учнів в сумі 168730,22.

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів  на продукти харчування у зв'язку з
дистаційним навчаням учнів

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

Ціль державної політики

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Відхилення

Напрями використання бюджетних коштів*
N
з/п

2

Забезпечення діяльності загальноосвітніх навчальних закладів

Забезпечення організації пільгового харчування

Забезпечити інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів

Забезпечення права кожного громадянина на якісну, доступну освіту

Створення рівних умов доступу до освіти

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

Завдання

Забезпечити надання відповідних послух денними загальноосвітніми навчальними закладами

Забезпечення якості освітньої діяльності

Забезпечення проведення капітального ремонту та реконструкції загальноосвініми закладами району

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів

Забезпечити інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**



загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

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 12 13

1 затрат

Вього середньорічне число штатних одиниць од. штатний розпис 134,17 - 134,17 130,67 - 130,67 -3,50 - -3,50

Середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 112,25 - 112,25 109,25 - 109,25 -3,00 - -3,00

Середньорічне число штатних одиниць
спеціалістів

од. штатний розпис 16,45 - 16,45 15,95 - 15,95 -0,50 - -0,50

Середньорічне число штатних одиниць
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до
педагогічного персоналу

од. штатний розпис 5,47 - 5,47 5,47 - 5,47 - - -

10-11 класи од. Звітність установ 10,00 - 10,00 10,00 - 10,00 - - -

5-9 класи од. Звітність установ 76,00 - 76,00 76,00 - 76,00 - - -

1-4 класи од. Звітність установ 64,00 - 64,00 64,00 - 64,00 - - -

Кількість класів (всього) од. Звітність установ 150,00 - 150,00 150,00 - 150,00 - - -

ЗЗСО І-ІІІ ступенів од. Звітність установ 3,00 - 3,00 3,00 - 3,00 - - -

Гімназії од. Звітність установ 7,00 - 7,00 7,00 - 7,00 - - -

Початкові школи од. Звітність установ 1,00 - 1,00 1,00 - 1,00 - - -

1 Кількість закладів од. Звітність установ 11,00 - 11,00 11,00 - 11,00 - - -

2 продукту

2 Середньорічна чисельність учнів од. Звітність установ 2 810,00 - 2 810,00 2 807,00 - 2 807,00 -3,00 - -3,00

3 ефективності

3 Витрати на одного учня грн. розрахунок 6 323,47 - 6 323,47 6 084,24 - 6 084,24 -239,23 - -239,23

4 якості

4 Кількість днів відвідування відс.
Облік щоденного

відвідування
учнів

100,00 - 100,00 95,00 - 95,00 -5,00 - -5,00

1 2 3

1 затрат
Середньорічне число штатних одиниць
робітників

од.
Середньорічне число штатних одиниць
спеціалістів

од.
2 продукту

2 Середньорічна чисельність учнів од.
3 ефективності

3 Витрати на одного учня грн.
4 якості

4 Кількість днів відвідування відс.

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної

програмиN
з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

2

Усього

Показники
Джерело

інформації
N
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)Одиниця виміру

Відхилення

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
N
з/п

Показники Одиниця виміру

4

У зв'язку ваканцією трьох  посад водіїв

У зв'язку ваканцією 0,5 посади медсестри

Зміни кількість учнів протягом 2022року.

Економія коштів на енергоносії та нарахування на заробітну плату.

У зв'язку захворюваністю учнів зменшилося щоденне відвідування шкіл.

Економією коштів на нарахування на заробітну плату та економією коштів на енергоносії. Також станом на 01.01.2023 року виникла заборгованість по оплаті  транспортних послуг, технічного контролю автомобільних транспортних засобів  в сумі 12316,56 та за отриманні новорічні подарунки для учнів в сумі 168730,22.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.



Економією коштів на нарахування на заробітну плату та економією коштів на енергоносії. Також станом на 01.01.2023 року виникла заборгованість по оплаті  транспортних послуг,
технічного контролю автомобільних транспортних засобів  в сумі 12316,56 та за отриманні новорічні подарунки для учнів в сумі 168730,22.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Цапик В. Й.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів

Лагода М. Ю.
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(6)(1)(1)(0)(3)(1) (1) (0) (3) (1) (0) (9) (2) (1)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

2

3

N
з/п

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 74 817 300 - 74 817 300 74 733 796 - 74 733 796 -83 504 - -83 504

74 817 300 - 74 817 300 74 733 796 - 74 733 796 -83 504 - -83 504

1

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Усього

N
з/п

Пояснення

2

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів на нарахування на заробітну плату.

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

Відхилення
N
з/п

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Найменування місцевої/ регіональної програми

2

Усього

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

(4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код за ЄДРПОУ)(найменування відповідального виконавця)

(0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти

(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

Ціль державної політики

Забезпечення права кожного громадянина на якісну, доступну освіту

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітних закладах

Напрями використання бюджетних коштів*

Відхилення
N
з/п

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

2

Забезпечення діяльності загальноосвітніх навчальних закладів

Завдання

Забезпечити надання відповідних послух денними загально освітніми навчальними закладами

Створення рівних умов доступу до освіти

Забезпечення якості освітньої діяльності

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання



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 12 13

1 затрат

Всього середньорічне число штатних одиниць од. штатний розпис 349,11 - 349,11 350,53 - 350,53 1,42 - 1,42

Середньорічне число штатних одиниць
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до
педагогічного персоналу

од. штатний розпис 79,20 - 79,20 79,93 - 79,93 0,73 - 0,73

Середньорічне число посадових окладів (ставок)
педагогічного

од. штатний розпис 269,91 - 269,91 270,60 - 270,60 0,69 - 0,69

10-11 класи од. Звітність установ 10,00 - 10,00 10,00 - 10,00 - - -

5-9 класи од. Звітність установ 74,00 - 74,00 76,00 - 76,00 2,00 - 2,00

1-4 класи од. Звітність установ 65,00 - 65,00 64,00 - 64,00 -1,00 - -1,00

Кількість класів (всього) од. Звітність установ 149,00 - 149,00 150,00 - 150,00 1,00 - 1,00

Загальноосвітні школи І-ІІІ ступеня од. Звітність установ 3,00 - 3,00 3,00 - 3,00 - - -

Загальноосвітні школи І-ІІ ступеня од. Звітність установ 7,00 - 7,00 7,00 - 7,00 - - -

Загальоосвітні школи І ступеня од. Звітність установ 1,00 - 1,00 1,00 - 1,00 - - -

1 Кількість закладів (за ступенями шкіл) од. Звітність установ 11,00 - 11,00 11,00 - 11,00 - - -

2 продукту

2 Середньорічна чисельність учнів од. Звітність установ 2 804,00 - 2 804,00 2 807,00 - 2 807,00 3,00 - 3,00

3 ефективності

3 Витрати на одного учня од. розрахунок 26 682,00 - 26 682,00 26 624,08 - 26 624,08 -57,92 - -57,92

4 якості

4 кількість днів відвідування відс.
Облік щоденного

відвідування
учнів

100,00 - 100,00 95,00 - 95,00 -5,00 - -5,00

1 2 3

1 затратСередньорічне число штатних одиниць
адмінперсоналу, за умовами оплати
віднесених до педагогічного персоналу

од.
Середньорічне число посадових окладів
(ставок) педагогічного

од.
5-9 класи од.
1-4 класи од.
Кількість класів (всього) од.

2 продукту

2 Середньорічна чисельність учнів од.
3 ефективності

3 Витрати на одного учня од.
4 якості

4 кількість днів відвідування відс.

Показники

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)N
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Одиниця виміру
Джерело

інформації

Відхилення

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
N
з/п

Показники Одиниця виміру

4

Веденно  чотири посади асистента вчителе протягом 2022року.

Збільшилась кількість ставок вчителів

 Станом на 01.09.2022р. Збільшилась  кількість класів.

 Станом на 01.09.2022р. Зменшилося  кількість класів

 Станом на 01.09.2022р. Збільшилась  кількість класів (152 ).

Збільшилася  кількість учнів протягом 2022року.

Економія коштів на заробітну плату.

У зв'язку захворюваністю учні зменшилося щоденне відвідування шкіл.

Не використано кошти у зв`язку з економією коштів на нарахування на заробітну плату.

Не використано кошти у зв`язку з економією коштів на нарахування на заробітну плату.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Цапик В. Й.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Лагода М. Ю.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(6)(1)(1)(0)(6)(1) (1) (0) (6) (1) (0) (9) (2) (1)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

2

3

N
з/п

1

2

3

4

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 463 770 - 1 463 770 1 362 838 - 1 362 838 -100 932 - -100 932

2 - - - - - - - - -

3 - 223 058 223 058 - 215 914 215 914 - -7 144 -7 144

1 463 770 223 058 1 686 827 1 362 838 215 914 1 578 752 -100 932 -7 144 -108 076

1

1

2

гривень

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Відхилення

Напрями використання бюджетних коштів*

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)N

з/п

2

Забезпечення діяльності загальноовітніх навчальних закладів

Забезпечення проведення капітального ремонту, реконструкції та будівництва

Придбання матеріальних цінностей, оплата послуг та виконання робіт

Усього

Пояснення
N
з/п

2

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється заборгованістю коштів по поточному ремонту приміщення
для облаштування СТЕМ-лабараторії з заміною кімнатних дверей Т.Реметівського закладу ЗЗСО І-ІІІст. в сумі  99968,53

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів на придбання обладнання і предметів
довгострокового користування.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

Забезпечення права кожного громадянина на якісну, доступну освіту

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

Завдання

Забезпечення проведення капітального ремонту та реконструкції загальноосвітніми закладами

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

Забезпечити їнформатизацію загальноосвітних навчальних закладів

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів

Створення рівних умов доступу до освіти

Забезпечення якості освітньої діяльності

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**



загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

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 12 13

1 затрат

Придбання матеріальних цінностей, оплата послуг
та виконання робіт

грн. кошторис - 223 057,88 223 057,88 - 215 913,72 215 913,72 - -7 144,16 -7 144,16

1 Обсяг видатків грн. кошторис 80 000,00 - 80 000,00 79 406,98 - 79 406,98 -593,02 - -593,02

1 Всього середньорічне число штатних одиниць од. штатний розпис 474,26 - 474,26 487,28 - 487,28 13,02 - 13,02

1 Кількість закладів од. мережа 11,00 - 11,00 11,00 - 11,00 - - -

2 продукту

Кількість придбаних матеріалів од. розрахунок - 5,00 5,00 - 9,00 9,00 - 4,00 4,00

2
Кількість об`єктів проведення капітального
ремонту та реконструкції

од. Звітність установ 11,00 - 11,00 11,00 - 11,00 - - -

2 Середньорічна чисельність учнів од. Звітність установ 2 804,00 - 2 804,00 2 807,00 - 2 807,00 3,00 - 3,00

3 ефективності

Витрати на одиницю придбаного матеріалу грн. розрахунок - 44 611,58 44 611,58 - 23 990,41 23 990,41 - -20 621,17 -20 621,17

3 Середні витрати на один об`єкт грн. 7 272,73 - 7 272,73 7 218,82 - 7 218,82 -53,91 - -53,91

3 Витрати на одного учня грн. 520,92 - 520,92 485,51 - 485,51 -35,41 - -35,41

4 якості

Рівень забезпечення відс. Звітність установ - 100,00 100,00 - 100,00 100,00 - - -

4 Рівень готовності одного закладу відс. 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 - - -

4 Кількість днів відвідування відс. 100,00 - 100,00 95,00 - 95,00 -5,00 - -5,00

1 2 3

1 затрат
Придбання матеріальних цінностей,
оплата послуг та виконання робіт

грн.
1 Обсяг видатків грн.
1

Всього середньорічне число штатних
одиниць

од.
2 продукту

Кількість придбаних матеріалів од.
2 Середньорічна чисельність учнів од.
3 ефективності

Витрати на одиницю придбаного
матеріалу

грн.
3 Витрати на одного учня грн.
4 якості

4 Кількість днів відвідування відс.

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)

2

Усього

N
з/п

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)Показники

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиДжерело

інформації

Відхилення

Одиниця виміру

Одиниця виміру
N
з/п

Показники Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

 Економією коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

 Економією коштів на встановлення системи тривожної сигналізації.

У зв'язку з реорганізацією ЗДО шляхом приєднанням до ЗЗСО збільшилася кількість штатних одиниць

За рахуно з меншення вартості обладнання збільшено кількість

Збільшилася  кількість учнів протягом 2022року.

 Економією коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

У зв'язку економією коштів на встановлення системи тривожної сигналізації

У зв'язку захворюваністю учні зменшилося щоденне відвідування шкіл.

Не використання коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування склалася  економія, заборгованістю коштів по поточному ремонту приміщення для облаштування СТЕМ-лабараторії з заміною кімнатних дверей Т.Реметівського закладу ЗЗСО І-ІІІст. в сумі  99968,53

Не використання коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування склалася  економія, заборгованістю коштів по поточному ремонту приміщення для
облаштування СТЕМ-лабараторії з заміною кімнатних дверей Т.Реметівського закладу ЗЗСО І-ІІІст. в сумі  99968,53

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Цапик В. Й.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Лагода М. Ю.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(6)(1)(1)(1)(4)(1) (1) (1) (4) (1) (0) (9) (9) (0)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

N
з/п

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 464 000 - 1 464 000 1 457 436 - 1 457 436 -6 564 - -6 564

2 73 000 - 73 000 73 000 - 73 000 - - -

1 537 000 - 1 537 000 1 530 436 - 1 530 436 -6 564 - -6 564

1

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

(4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

Ціль державної політики

Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення надання якісних послуг інших закладами у сфері освіти

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

Завдання

Забезпечити складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації фінансування установ освіти згідно затвердженими кошторисами

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

Усього

N
з/п

Пояснення

2

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів на енергоносії та послуг.

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

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п

Відхилення

Найменування місцевої/ регіональної програми

2

Усього

Відхилення

2

Забезпечення діяльності  цетралізованої бухгалтерії

Забезпечити інформатизацію інших закладів освіти

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми



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 12 13

1 затрат

Кількість заходів з інформатизації од. розрахунок 29,00 - 29,00 29,00 - 29,00 - - -

Всього середньорічне число штатних од. штатний розпис 6,00 - 6,00 6,00 - 6,00 - - -

Середньорічне число штатних одиниць од. штатний розпис 6,00 - 6,00 6,00 - 6,00 - - -

1 Кількість централізованих бухгалтерій од. Звітність установ 1,00 - 1,00 1,00 - 1,00 - - -

2 продукту

Видатки на інформацію грн. кошторис 73 000,00 - 73 000,00 73 000,00 - 73 000,00 - - -

2
Кількість закладів, які обслуговує централізована
бухгалтерія

од. Звітність установ 21,00 - 21,00 21,00 - 21,00 - - -

3 ефективності

Середні витрати на один захід грн. розрахунок 2 517,24 - 2 517,24 2 517,24 - 2 517,24 - - -

3 Кількість закладів, які обслуговує один працівник од. розрахунок 4,00 - 4,00 4,00 - 4,00 - - -

4 якості

% виконання завдань з інформатизації відс. розрахунок 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 - - -

4 Рівень погашення кредиторської заборгованості відс. розрахунок 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 - - -

1 2 3

1 затрат

2 продукту

3 ефективності

4 якості

Одиниця виміруПоказники
N
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

Результативні показники за 2022 рік виконано

Результативні показники за 2022 рік виконано

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Цапик В. Й.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Лагода М. Ю.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)Показники
Джерело

інформації
N
з/п

Відхилення

Одиниця виміру

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(6)(1)(1)(1)(4)(2) (1) (1) (4) (2) (0) (9) (9) (0)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

N
з/п

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 20 000 - 20 000 20 000 - 20 000 - - -

20 000 - 20 000 20 000 - 20 000 - - -

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 20 000 - 20 000 20 000 - 20 000 - - -

20 000 - 20 000 20 000 - 20 000 - - -

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

(4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Інші програми та заходи у сфері освіти

(0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

Ціль державної політики

Виявлення обдарованих дітей та заохочення їх до творчої праці

Підтримка талановитих дітей та обдарованої молоді, створення умов для самореалізації та розширенні їх соціального-правових гарантій

Завдання

Створення ефективної, дієвої системи виявлення та розвитку обдарованих дітей

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

Усього

N
з/п

Пояснення

2

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

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п

Відхилення

Найменування місцевої/ регіональної програми

2

Обдарована дитина

Усього

Відхилення

2

Забезпечити стимулювання  дітей до творчої праці

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми



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 12 13

1 затрат

1 Обсяг видатків грн. кошторис 20 000,00 - 20 000,00 20 000,00 - 20 000,00 - - -

2 продукту

Кількість дітей од. розрахунок 2,00 - 2,00 2,00 - 2,00 - - -

3 ефективності

Витрати на одну дитину грн. розрахунок 10 000,00 - 10 000,00 10 000,00 - 10 000,00 - - -

4 якості

Відсоток вчасного виконання заходів відс. розрахунок 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 - - -

1 2 3

1 затрат

2 продукту

3 ефективності

4 якості

Одиниця виміруПоказники
N
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

Результативні показники за 2022рік виконано

Результативні показники за 2022рік виконано

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Цапик В. Й.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Лагода М. Ю.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)Показники
Джерело

інформації
N
з/п

Відхилення

Одиниця виміру

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(6)(1)(1)(1)(5)(1) (1) (1) (5) (1) (0) (9) (9) (0)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

N
з/п

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 76 500 - 76 500 75 810 - 75 810 -690 - -690

76 500 - 76 500 75 810 - 75 810 -690 - -690

1

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

(4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок
коштів місцевого бюджету (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

Ціль державної політики

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти, шляхов проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого -
педагогічної допомоги з особливими освітніми потребамиі

Забезпечення надання якісних освітніх та медико -психологічних послуг дітям з особливими потребами

Завдання

Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психологічного-педагогічної допомоги
дітям з особливими освітніми потребами

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

Усього

N
з/п

Пояснення

2

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів на нарахування заробітну плату.

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

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п

Відхилення

Найменування місцевої/ регіональної програми

2

Усього

Відхилення

2

Забезпечення діяльності "Інклюзивного -ресурсний  цент"

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми



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 12 13

1 затрат

1 Кількість інклюзивно -ресурсних центрів од. Звітність установ 1,00 - 1,00 1,00 - 1,00 - - -

1 Середньорічне число штатних од. штатний розпис 1,50 - 1,50 0,50 - 0,50 -1,00 - -1,00

2 продукту

2
Кількість закладів, які обслуговуються інклюзивно
ресурсним цетром

од. Звітність установ 18,00 - 18,00 18,00 - 18,00 - - -

3 ефективності

3
Кількість закладів, які обслуговує одна штатна
одиниця

од. розрахунок 18,00 - 18,00 18,00 - 18,00 - - -

4 якості

4 Кількість дітей яким надано допомогу відс. розрахунок 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 - - -

1 2 3

1 затрат

1 Середньорічне число штатних од.
2 продукту

3 ефективності

4 якості

Одиниця виміруПоказники
N
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

Ваканція посади водія

Результативні показники за 2022рік виконано

Результативні показники за 2022рік виконано

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Цапик В. Й.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Лагода М. Ю.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)Показники
Джерело

інформації
N
з/п

Відхилення

Одиниця виміру

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(6)(1)(1)(1)(5)(2) (1) (1) (5) (2) (0) (9) (9) (0)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

N
з/п

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 931 800 - 931 800 800 669 - 800 669 -131 131 - -131 131

931 800 - 931 800 800 669 - 800 669 -131 131 - -131 131

1

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

(4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок
освітньої субвенції (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

Ціль державної політики

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти, шляхов проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого -
педагогічної допомоги з особливими освітніми потребамиі

Забезпечення надання якісних освітніх та медико -психологічних послуг дітям з особливими потребами

Завдання

Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психологічного-педагогічної допомоги
дітям з особливими освітніми потребами

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

Усього

N
з/п

Пояснення

2

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів на заробітну плату з нарахуваням.

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

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п

Відхилення

Найменування місцевої/ регіональної програми

2

Усього

Відхилення

2

Забезпечення діяльності "Інклюзивного -ресурсний  цент"

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми



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 12 13

1 затрат

Кількість інклюзивно - ресурсних центрів од. Звітність установ 1,00 - 1,00 1,00 - 1,00 - - -

1 Середньорічне число штатних од. штатний розпис 5,00 - 5,00 2,00 - 2,00 -3,00 - -3,00

2 продукту

2
Кількість закладів, які ослуговуються інклюзивно-
ресурсним центром

од. Звітність установ 20,00 - 20,00 20,00 - 20,00 - - -

3 ефективності

3
Кількість закладів, які обслуговує одна штатна
одиниця педпрацівників

од. розрахунок 20,00 - 20,00 20,00 - 20,00 - - -

4 якості

4
Кількість дітей яким надано допомогу в порівнні з
минулим роком

відс. розрахунок 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 - - -

1 2 3

1 затрат

1 Середньорічне число штатних од.
2 продукту

3 ефективності

4 якості

Одиниця виміруПоказники
N
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

Ваканція посад фахівців-консультантів

У зв`язку ваканцією посад фахівців -консультантів не використано кошти на заробітну плату.

У зв`язку ваканцією посад фахівців -консультантів не використано кошти на заробітну плату.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Цапик В. Й.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Лагода М. Ю.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)Показники
Джерело

інформації
N
з/п

Відхилення

Одиниця виміру

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(6)(1)(1)(2)(0)(0) (1) (2) (0) (0) (0) (9) (9) (0)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

N
з/п

1

2

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 152 500 - 152 500 74 327 - 74 327 -78 173 - -78 173

2 - - - - - - - - -

3 - - - - - - - - -

4 - 50 000 50 000 - - - - -50 000 -50 000

152 500 50 000 202 500 74 327 - 74 327 -78 173 -50 000 -128 173

1

1

2

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

N
з/п

Відхилення

Напрями використання бюджетних коштів*

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

2

Забезпечення діяльності загальноовітніх навчальних закладів

Забезпечення проведення капітального ремонту, реконструкції та будівництва

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх
навчальних закладівЗабезпечення інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів

Усього

Пояснення
N
з/п

2

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів на заробітну плату з нарахуваням.

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється  не використанням коштів на закупівлю компютерної
техніки.

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

Відхилення

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими

освітніми потребами (код бюджету)(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти, шляхов проведення коимлексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого -
педагогічної допомоги з особливими освітніми потребамиі

Забезпечення надання якісних освітніх послуг дітям особливими потребами

Завдання

Надання додаткових освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами

Придбання обладнання і предмети довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**



1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

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 12 13

1 затрат

Обсяг витрат на інформатизацію грн. кошторис - 50 000,00 50 000,00 - - - - -50 000,00 -50 000,00

1 Кількість класів з інклюзивним навчанням од. мережа 18,00 - 18,00 20,00 - 20,00 2,00 - 2,00

2 продукту

Кількість заходів по інформатизації од. Звітність установ - 2,00 2,00 - - - - -2,00 -2,00

2
Середньорічна чисельність учнів в інклюзивних
класів

од. Звітність установ 20,00 - 20,00 23,00 - 23,00 3,00 - 3,00

3 ефективності

Середні витрати на інформатизацію грн. розрахунок - 25 000,00 25 000,00 - - - - -25 000,00 -25 000,00

3 Витрати на одного учня грн. розрахунок 7 625,00 - 7 625,00 3 231,59 - 3 231,59 -4 393,41 - -4 393,41

4 якості

Питома вага установ з інклюзивними класами які
забезпечені засобами інформатизації

відс. розрахунок - 100,00 100,00 - - - - -100,00 -100,00

4 Кількість днів відвідування відс.
Облік щоденного

відвідування
учнів

100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 - - -

1 2 3

1 затрат

Обсяг витрат на інформатизацію грн.
1 Кількість класів з інклюзивним навчанням од.
2 продукту

Кількість заходів по інформатизації од.
2

Середньорічна чисельність учнів в
інклюзивних класів

од.
3 ефективності

Середні витрати на інформатизацію грн.
3 Витрати на одного учня грн.
4 якості

Питома вага установ з інклюзивними класами які
забезпечені засобами інформатизації

відс.

2

Усього

N
з/п

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)Показники

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиДжерело

інформації

Відхилення

Одиниця виміру

Одиниця виміру
N
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показникамиПоказники

4

 Не використанням коштів на закупівлю компютерної техніки.

З 01.09.2022р. Збільшилася  кількість інклюзивних класів

 Не використанням коштів на закупівлю компютерної техніки.

З 01.09.2022р. Збільшилася  кількістьучнів у  інклюзивних класах

 Не використанням коштів на закупівлю компютерної техніки.

У зв'язку збільшення кількості  учнів інклюзивних класах та не використанням коштів на заробітну плату зменшилися витрати на одного учня.

 Не використанням коштів на закупівлю компютерної техніки.

Не використання коштів на інформатизацію; Економія коштів на заробітну плату з нарахуваням склалася за рахунок відсутності профільних спеціалістів.

Не використання коштів на інформатизацію; Економія коштів на заробітну плату з нарахуваням склалася за рахунок відсутності профільних спеціалістів.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Цапик В. Й.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Лагода М. Ю.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(6)(1)(1)(2)(1)(0) (1) (2) (1) (0) (0) (9) (9) (0)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

N
з/п

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 269 023 - 269 023 224 463 - 224 463 -44 561 - -44 561

2 - 129 920 129 920 - 49 900 49 900 - -80 020 -80 020

3 - - - - - - - - -

269 023 129 920 398 943 224 463 49 900 274 363 -44 561 -80 020 -124 581

1

1

2

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - -

Усього

Пояснення
N
з/п

2

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів на заробітну плату з нарахуваням.

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється заборгованістю коштів за придбані меблі для дітей ООП у
сумі 49220,00 та не використанням коштів на закупівлю логопедичних дзеркал в сумі 30800,00

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

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п

Відхилення

Найменування місцевої/ регіональної програми

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної

підтримки особам з особливими освітніми потребами(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

Ціль державної політики

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти, шляхов проведення коимлексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого -
педагогічної допомоги з особливими освітніми потребамиі

Забезпечення надання якісних освітніх послуг дітям з особливими потребами

Завдання

Забезпечити надання якісних послуг послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендації щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги
дітям з особливими освітніми потребами

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

Відхилення

2

Надання додаткових освітніх послуг дітям з особливими потребами

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Забезпечення інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**



- - - - - - - - -

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 12 13

1 затрат

1 Обсяг  витрат на інформатизацію грн. кошторис - - - - - - - - -

1
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

грн. кошторис - 129 920,00 129 920,00 49 900,00 - 49 900,00 49 900,00 -129 920,00 -80 020,00

1 Кількість класів з інклюзивним навчанням од. мережа 18,00 - 18,00 20,00 - 20,00 2,00 - 2,00

2 продукту

2 Кількість заходів по інформатизації од. кошторис - - - - - - - - -

2 Кількість одиниць придбаного обладнання од. кошторис - 4,00 4,00 - 4,00 4,00 - - -

2 Кількість учнів у інклюзивних класах од. Звітність установ 20,00 - 20,00 23,00 - 23,00 3,00 - 3,00

3 ефективності

3 Середні витрати на інформатизацію грн. розрахунок - - - - - - - - -

3
Середні витрати на одну одиницю придбаного
обладнання

грн. розрахунок - 32 480,00 32 480,00 - 32 480,00 32 480,00 - - -

3 Середні витрати на одного учня грн. розрахунок 13 451,00 - 13 451,00 9 759,25 - 9 759,25 -3 691,75 - -3 691,75

4 якості

4
Питома вага установ з інклюзивними класами які
забезпечені засобами інформатизації

відс. розрахунок - - - - - - - - -

4
Питова вага установ з інклюзивними класами в
яких оновлено матеріальну базу у порівняні з
минулим роком

відс. розрахунок - 100,00 100,00 - 100,00 100,00 - - -

4
Рівень охоплення дітей з особливими освітніми
потребами, яким надано освітні послуги

відс. розрахунок 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 - - -

1 2 3

1 затрат

1
Обсяг витрат на придбання обладнання і
предметів довгострокового користування

грн.
1 Кількість класів з інклюзивним навчанням од.
2 продукту

2 Кількість учнів у інклюзивних класах од.
3 ефективності

3 Середні витрати на одного учня грн.
4 якості

Усього

Одиниця виміру
Джерело

інформації

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Відхилення

Показники
N
з/п

Одиниця виміру
N
з/п

Показники Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

У зв'язку заборгованістю коштів за придбані меблі для дітей ООП у сумі 49220,00 та не використанням коштів на закупівлю логопедичних
дзеркал в сумі 30800,00

З 01.09.2022р. Збільшилася  кількість інклюзивних класів

З 01.09.2022р. Збільшилася  кількістьучнів у  інклюзивних класах

У зв'язку збільшення кількості  учнів інклюзивних класах зменшилися витрати на одного учня.

Не використання коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування склалася  у зв`язку заборгованістю коштів за придбані меблі для дітей ООП у сумі 49220,00 та не використанням коштів на закупівлю логопедичних дзеркал в сумі 30800,00; Економія коштів на заробітну плату з нарахуваням склалася за рахунок відсутності профільних спеціалістів.

Не використання коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування склалася  у зв`язку заборгованістю коштів за придбані меблі для дітей ООП у сумі
49220,00 та не використанням коштів на закупівлю логопедичних дзеркал в сумі 30800,00; Економія коштів на заробітну плату з нарахуваням склалася за рахунок відсутності
профільних спеціалістів.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Цапик В. Й.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів

Лагода М. Ю.
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,



із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(6)(1)(3)(2)(3)(0) (3) (2) (3) (0) (1) (0) (7) (0)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

2

N
з/п

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 138 653 - 1 138 653 1 071 064 - 1 071 064 -67 589 - -67 589

1 138 653 - 1 138 653 1 071 064 - 1 071 064 -67 589 - -67 589

1

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 138 653 - 1 138 653 1 071 064 - 1 071 064 -67 589 - -67 589

1 138 653 - 1 138 653 1 071 064 - 1 071 064 -67 589 - -67 589

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради (4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

(4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(код за ЄДРПОУ)(найменування відповідального виконавця)

(0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним
та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану

(код бюджету)(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

Забезпечення реалізації державної політики у сфері цівільного захисту

Забезпечення безпеки населення і територій

Забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб та виконаня органами місцевого самоврядування провноважень в умовах воєного стану.

Завдання

Придбання матеріальних цінностей, оплата послуг та виконання робіт

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п

Усього

N
з/п

Пояснення

2

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів на поточні ремонти приміщень для
покращення умов проживання внутрішньо переміщених осіб

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

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)N
з/п

2

"Турбота"

Усього

Напрями використання бюджетних коштів*

Відхилення

2

Придбання матеріальних цінностей, оплата послуг та виконання робіт

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми



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 12 13

1 затрат

1 Обсяг видатків грн. кошторис 1 138 652,89 - 1 138 652,89 1 071 063,61 - 1 071 063,61 -67 589,28 - -67 589,28

2 продукту

2 Кількість об`єктів  проведення поточного ремонту од. розрахунок 10,00 - 10,00 10,00 - 10,00 - - -

3 ефективності

3 Середні витрати на один об`єкт грн. розрахунок 113 865,29 - 113 865,29 107 106,36 - 107 106,36 -6 758,93 - -6 758,93

4 якості

4 Рівень готовності одного об`єкту відс. розрахунок 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 - - -

1 2 3

1 затрат

1 Обсяг видатків грн.
2 продукту

3 ефективності

3 Середні витрати на один об`єкт грн.
4 якості

Одиниця виміруПоказники
N
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

Економією коштів на поточні ремонти приміщень для покращення умов проживання внутрішньо переміщених осіб

Економією коштів на поточні ремонти приміщень для покращення умов проживання внутрішньо переміщених осіб

Економія коштів на поточні ремонти приміщень для покращення умов проживання внутрішньо переміщених осіб

Економія коштів на поточні ремонти приміщень для покращення умов проживання внутрішньо переміщених осіб

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Цапик В. Й.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Лагода М. Ю.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Показники

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п
Джерело

інформації
Одиниця виміру

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(6)(1)(8)(1)(1)(0) (8) (1) (1) (0) (0) (3) (2) (0)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

N
з/п

1

2

3

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 700 943 - 700 943 700 943 - 700 943 - - -

700 943 - 700 943 700 943 - 700 943 - - -

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 700 943 - 700 943 700 943 - 700 943 - - -

700 943 - 700 943 700 943 - 700 943 - - -

Усього

Пояснення
N
з/п

2

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

N
з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної

програми

2

Заходи із запобігання та ліквідації

Усього

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

(4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха

(код бюджету)(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

Захист життя дітей при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій

Приведення захисних споруд у придатність до використання, створення умов для ефективного використання сил та засобів цивільного захисту громадян.

N
з/п

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)
Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

2

Забезпечення діяльності захисних споруд

Завдання

Підвищення рівня готовності захисних споруд від надзвичайних ситуацій та воєнного характеру.

Створення, накопичення, збереження та щорічне оновлення матеріального резерву.

Створення сприятливих умов для функціонування захисних споруд.

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання



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 12 13

1 затрат

1
Обсяг витрат на проведення поточного ремонту та
покращення матеріально - технічної бази

грн. кошторис 700 943,14 - 700 943,14 700 943,14 - 700 943,14 - - -

2 продукту

2
Кількість об`єктів на проведення поточного
ремонту та покращення матеріально - технічної
бази

од. розрахунок 9,00 - 9,00 9,00 - 9,00 - - -

3 ефективності

3 Середні витрати на один об`єкт грн. розрахунок 77 882,57 - 77 882,57 77 882,57 - 77 882,57 - - -

4 якості

Готовність об`єктів відс. розрахунок 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 - - -

1 2 3

1 затрат

2 продукту

3 ефективності

4 якості

Джерело
інформації

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Одиниця виміру

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

N
з/п

Показники

Показники Одиниця виміру
N
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

Результативні показники за 2022рік виконано

Результативні показники за 2022рік виконано

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Цапик В. Й.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Лагода М. Ю.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(6)(1)(8)(7)(2)(4) (8) (7) (2) (4) (0) (9) (9) (0)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

N
з/п

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 242 400 - 242 400 - - - -242 400 - -242 400

242 400 - 242 400 - - - -242 400 - -242 400

1

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

(4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(4)(3)(9)(4)(0)(1)(7)(9)Відділ освіти, молоді та спорту Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у
будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого

бюджету
(0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

Ціль державної політики

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій у  закладах освіти

Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій у  закладах освіти

Завдання

Заходи із запобіганням та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у  закладах освіти

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

Усього

N
з/п

Пояснення

2

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється заборгованістю коштів на поточний ремонт даху Тур'є-
Реметівського ЗЗСО І-ІІІст. Пошкодженого внаслідок інтесивних опадів 16-18 вересня 2022р. в сумі 242349,03

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

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п

Відхилення

Найменування місцевої/ регіональної програми

2

Усього

Відхилення

2

Забезпечення проведення поточного  ремонту.

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми



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 12 13

1 затрат

Обсяг видатків грн. кошторис 242 400,00 - 242 400,00 - - - -242 400,00 - -242 400,00

2 продукту

Кількість об`єктів проведеного поточного ремонту од. кошторис 1,00 - 1,00 - - - -1,00 - -1,00

3 ефективності

Середні витрати на один об`єкт грн. розрахунок 242 400,00 - 242 400,00 - - - -242 400,00 - -242 400,00

4 якості

Рівень готовності одного об`єкта відс. розрахунок 100,00 - 100,00 - - - -100,00 - -100,00

1 2 3

1 затрат

Обсяг видатків грн.
2 продукту

Кількість об`єктів проведеного поточного
ремонту

од.
3 ефективності

Середні витрати на один об`єкт грн.
4 якості

Рівень готовності одного об`єкта відс.

Одиниця виміруПоказники
N
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

 Заборгованістю коштів на поточний ремонт даху Тур'є-Реметівського ЗЗСО І-ІІІст. Пошкодженого внаслідок інтесивних опадів 16-18 вересня
2022р. В сумі 242349,03

 Заборгованістю коштів на поточний ремонт даху Тур'є-Реметівського ЗЗСО І-ІІІст. Пошкодженого внаслідок інтесивних опадів 16-18 вересня
2022р. В сумі 242349,03

Заборгованістю коштів на поточний ремонт даху Тур'є-Реметівського ЗЗСО І-ІІІст. Пошкодженого внаслідок інтесивних опадів 16-18 вересня
2022р. в сумі 242349,03

Заборгованістю коштів на поточний ремонт даху Тур'є-Реметівського ЗЗСО І-ІІІст. Пошкодженого внаслідок інтесивних опадів 16-18 вересня
2022р. в сумі 242349,03

Заборгованість коштів на поточний ремонт даху Тур`є-Реметівського ЗЗСО І-ІІІст. Пошкодженого внаслідок інтесивних опадів 16-18 вересня 2022р. в сумі 242349,03

Заборгованість коштів на поточний ремонт даху Тур`є-Реметівського ЗЗСО І-ІІІст. Пошкодженого внаслідок інтесивних опадів 16-18 вересня 2022р. в сумі 242349,03

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Цапик В. Й.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Лагода М. Ю.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)Показники
Джерело

інформації
N
з/п

Відхилення

Одиниця виміру

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}


