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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)

ЗВІТ

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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)

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

39356695

(код за ЄДРПОУ)

39356695

1141

(найменування відповідального виконавця)

0990

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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

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

№ з/п Ціль державної політики

Реалізація державної політики у  сфері діяльності інших закладів у сфері освіти

0910000000

(код бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання

1 Забезпечити діяльність інших закладів у сфері 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 6 561 600,00 0,00 6 561 600,00 6 501 588,73 0,00 6 501 588,73 -60 011,27 0,00 -60 011,27
2 Створення належних умов для функціонування закладів 647 500,00 160 000,00 807 500,00 562 446,59 154 347,12 716 793,71 -85 053,41 -5 652,88 -90706,29

УСЬОГО 7 209 100,00 160 000,00 7 369 100,00 7 064 035,32 154 347,12 7 218 382,44 -145 064,68 -5 652,88 -150 717,56

Загальний фонд. Економія коштів виникла:!) по нарахуваннях на оплату праці, через велику кількість працюючих інвалідів, з заробітної плати яких,сплачується менший % ЄСВ ; 2)за результатами тендерних торгів.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання



N з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат

кількість закладів
од.

мережа по штатах і контингентах
учнів

4 0 4 4 0 4,00 0,00 0,00 0,00
середньорічне число 

штатних одиниць
спеціалістів

од.
штатний розпис

38,0 0,0 38,0 38,0 0,0 38,0 0,0 0,0 0,0

середньорічне число
штатних одиниць

робітників
од.

штатний розпис
2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0

всього-середньорічне
число ставок (штатних 

одиниць)
од.

штатний розпис
40,0 0,0 40,0 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0

продукту

кількісь закладів ,які
обслуговує 

централі зована 
бухгалтерія

од.

мережа по штатах і контингентах
учнів 8 0 8 8 0 8 0 0 0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання видатків загального фонду обласного бюджету по

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетні

Директор департаменту

Начальник відділу економічного розвитку

97,99 % до річного плану з урахуванням змін

Віктор КШ АКОВИ Ч

(ініціали та прізвище)

Іванна ЗЕЛЬМАНОВИЧ
іідпис) (ініціали та прізвище)


