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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

0200000
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

0210000
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

16521000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

0211161 1161

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2020  рік

Напрями використання бюджетних коштів

2

1

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

0.00

Централізоване ведення бухгалтерського обліку у закладах освіти 23500.00 0.00

УСЬОГО 0.00

0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

04057406

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

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

№ з/п Ціль державної політики

№ з/п

6

спеціальний 

фонд
усього

3 4 5

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

8 9 107

Завдання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів та установ освіти

6. Завдання бюджетної програми

1 2

0.00 0.00-40228.36
Створення належних умов для надання на належному рівні послуг Центром 

професійного розвитку педагогічних працівників Гребінківської міської ради 
159249.61

182 749.61 133 535.480.00

  гривень

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

№ з/п

1

119021.25

23500.00 14514.23 0.00 14514.23 -8985.77

Причиною відхилень є економія коштів по заробітній платі за рахунок вакантних посад, та заповнення посад в кінці звітного року, на оплату послуг, економія обсягу використання комунальних послуг та енергоносіїв

-40228.36119021.252

133 535.48 -49 214.13182 749.61

 усього

2 Забезпечення діяльності Центру професійного розвитку педагогічних працівників Гребінківської міської ради 

  гривень

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

загальний 

фонд
усього

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

0.00 -8985.77

-49 214.13

11

159249.610.00

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



11 12

спеціальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

9

усього
спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

0.00

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих 

кредитів з бюджету)

Відхилення

0.00 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Усього 0.00

13

усього

2

0.25

1

1.00

0.50

0.50

8 103 4 5 6

усього

Відхилення

10

0.00

2 654

загальний 

фонд

загальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд

8 93 7

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
усього

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

1 7

N з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

1

Найменування місцевої/регіональної програми

загальний 

фонд

1

кількість 

централізованих 

бухгалтерій

од.

Мережа, штати і контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету

1 1.00

1 Затрат

0.00

2

середньорічне число 

штатних одиниць 

спеціалістів 

централізованої

бухгалтерії

од.

Мережа, штати і контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету

2 2.00 0.25 -1.75 0.00 -1.75

2.00 0.25

1 1.00 0.00 0.00

0.25 -1.75 0.00 -1.75

-0.50 0.00

0.00 0.00 0.00

3

всього - середньорічне 

число ставок (штатних 

одиниць) 

централізованої

бухгалтерії

од.

Мережа, штати і контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету

2

1.00 -4.00 0.00 -4.00

4

кількість закладів 

професійного розвитку 

педагогічних 

працівників 

од.

Мережа, штати і контингент 

установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету

1 1.00 1

-2.50 0.00 -2.50

5

усього середньорічне 

число ставок/штатних 

одиниць закладів

професійного розвитку 

педагогічних 

працівників, у тому 

числі:

од. Штатний розпис 5 5.00

6 педагогічного персоналу од. Штатний розпис 3 3.00 0.5

Відхилення по штатних посадах зумовлене введенням в штат цих посад в кінці звітного року

-0.50

8 іншого персоналу од. Штатний розпис 1 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 -1.00

7

адмінперсоналу (за 

умовами оплати 

віднесених до 

педагогічного

персоналу)

од. Штатний розпис 1 1.00 0.5

1

кількість закладів та 

установ, які обслуговує 

централізована 

бухгалтерія

од.

Мережа, штати і контингент 

установ,

що фінансуються з місцевого

бюджету

14 14.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00

2 Продукту



(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЧЕРНЕНКОВА
(підпис)

(ініціали та прізвище)(підпис)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

412.00

Зниження кількості проведених семінарів, конференцій, інструктивно-методичнихнарад, консультацій та інших внвслідок введення карантинних обмежень

Дана програма забезпечує централізоване ведення бухгалтерського обліку при відділу освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради, а також методичну діяльність навчальних закладів.

12.00

1

відсоток вчасності 

складання звітів 

централізованої 

бухгалтерії

відс. Розрахунок 100

0.00 0.00

4 Якості

100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00

3

підвищення професійної 

майстерності 

педагогічних 

працівників 

осіб План роботи атестаційної комісії 12 12.00 12.00 0.00

412 412.00 0.00 0.00 0.00

3

кількість проведених 

семінарів, конференцій, 

інструктивно-

методичних

нарад, консультацій та 

інших заходів закладами 

професійного розвитку

педагогічних 

працівників

од.
План роботи

10 10.00 9 9.00 -1.00 0.00 -1.00

2

кількість особових 

рахунків, які обслуговує 

централізована 

бухгалтерія

од. дані обліку 412

1

кількість закладів, які 

обслуговує 1 працівник 

централізованої

бухгалтерії

од. Розрахунок 14 14.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00

3 Ефективності

206.00 0.00 0.00 0.002

кількість особових 

рахунків, які обслуговує 

1 працівник 

централізованої

бухгалтерії

од. Розрахунок 206 206.00 206


