
1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

3. 0611191

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 політики Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації_____________________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

39356695

(код за ЄДРПОУ)

Співфінансування заходів,що реалізуються за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
боротьбу з гострою респіраторною хворобою СОУГО-2019, 
спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та її наслідками під 
час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти

0910000000

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п Ціль державної політики

•
Реалізація державної політики з метою виконання заходів, спрямованих на боротьбу з боротьбу з гострою респіраторною хворобою СОУГО-2019, спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та її наслідками під час 
навчального процесу у закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми
Створення безпечного освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти у зв 'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-2019, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1
Забезпечити виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою СОУГО-2019, спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної 
середньої освіти за рахунок коштів місцевих бюджетів

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

Придбання ноутбуків для педагогічних працівників закладів загальної 
середньої освіти для організації дистанційного навчання, інших форм 

здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій 
дистанційного навчання

0,00 7 035 700,00 7 035 700,00 0,00 6 405 000,08 6 405 000,08 0,00 -630699,92 -630 699,92

УСЬОГО 0,00 7 035 700,00 7 035 700,00 0,00 6 405 000,08 6 405 000,08 0,00 -630 699,92 -630 699,92



Відбулась економія коштів за результатами тендерних торгів, відміною дендерної закупівлі.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Ыз/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

видатки, пов'язані з
придбанням ноутбуків грн. кошторис 0 7 035 700 7 035 700 0 6 405 000 6 405 000 0 -630 700 -630 700

Усього грн. кошторис 0 7 035 700 7 035 700 0 6 405 000 6 405 000 0 -630 700 -630 700
продукту

кількість придбаних
ноутбуків од. звітність 0 351 351 0 374 374 0 23 23

ефективності
середня вартість 1

ноутбука грн. розрахунок 0,00 20 040,00 20 040,00 0,00 17 120,00 17 120,00 0,00 -2 920,00 -2 920,00

Відповідно до листа Міністерства цифрової трансформації України від 05.11.2021 № 1/06-2-12487 "Про погодження проекту інформатизації" погоджено зменшення ціни за одиницю, що дозволило збільшити кількість придбаних
____________________________________________________________________________________________________ ноутбуків_______________________________________________________________________________________________

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання видатків спеціального фонду обласного бюджету по даній програмі становить 91,04 % до річного плану з урахуванням змін
_______  ; \а т с г ^
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної

Директор департаменту і ' • § /  Віктор КІМАКОВИЧ

Начальник відділу економічного розвитку

(ініціали та прізвище)

Іванна ЗЕЛЬМАНОВИЧ
(ініціали та прізвище)


