
/і

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000

(код Прог рамної класифікації видатків та 
кредиту вання місцевого бюджету)

3. 0611102

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету-)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації_________________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39356695

(код за ЄДРПОУ)

Департамент освіти, науки та молодіжної полі тики Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації___________ _____________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

39356695

(код за ЄДРПОУ )

1102 0941

(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації
кредиту вання місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за 
рахунок освітньої субвенції

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредиту вання місцевого бюджету)

0910000000

(код бюджету-)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація права кожного громадянина на отримання освіти у закладах фахової передвишої освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення права жінок і чоловіків па отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвишої освіти

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

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
1 Оплата праці з нарахуваннями 29 179 400,00 0,00 29 179 400,00 25 957 728,78 0,00 25 957 728,78 -3 221 671,22 0,00 -3 221 671,22

УСЬОГО 29 179 400,00 0,00 29 179 400,00 25 957 728,78 0,00 25 957 728,78 -3 221 671*22 0,00 -3 221 671,22

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків(наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюдджетної програми
Економія по заробітній платі виникла за рахунок освітньої субвенції, яка є перехідною на наступний рік



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники
Одиниця
виміру

Джерело інформації
Затверджені) у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті 
за рахунок касових видатків (наданих 

кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього загальний фонд

спеціальний
фонд

усього

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат

кіл ькі сть закладі в од. мережа 6 0 6 6 0 6,00 0.00 0,00 0,00
середньорічне число 

посадових окладів 
(ставок) педагогічного

персоналу

од. штатний розпис 137,72 0 137,72 134,35 0 134,35 -3,37 0,00 -3,37

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
У зв"язку із зменшенням чисельності студентів

продукту
середньорічна кількість 

студентів
осіб мережа 1814 0 1814 1722 0 1722,00 -92,00 0,00 -92,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Сімейні обставини, зарахування до вищих навчальних закладів

ефективності
витрати на 1 студента грн. розрахунок 16085,67 0 16085,67 15074,17 0 15074,17 -1011,49 0,00 -1011,49

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
[За рахунок освітньої субвенції, яка є перехідною на наступний рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання видатків но загальному фонду обласного бюджету но даній програмі становить 88,95 % до річного плану з урахуванням змін» Виконання даної програми сприяло 
забезпеченню прав жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фаховоїпередвищоїосвіти.

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

Директор департаменту

Начальник відділу економічного розвитку

Віктор КІМАКОВИЧ
(ініціали та прізвище)

Іванна ЗЕЛЬМАНОВИЧ_____________
(ініціали та прізвище)


