
І. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

ЗВІТ
яро 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 заЄДРПОУ)

2. 0610006

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

39356695

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611222

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

1222 0990

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Виконання заходів щодо створення навчально- 
практичних центрів сучасної професійної (професійно- 
технічної) освіти за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам

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

0910060000

(код бюджету)

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

№  з/п Ціль держ авної політики

1 Реалізація державної політики з метою виконання заходів спрямованих на створення навчально-практичних центрів для надання професійної (професійно-технічної) освіти чоловікам і жінкам у закладах
професійної (професійно-технічної) освіти.

5. Мета бюджетної програми ,
Модернізація освітнього середовища шляхом створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

6. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення виконання заходів спрямованих на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок коштів субвенції з державного бюджету

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

і О 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 18 400,00 0,00 18 400,00 18 400,00 0,00 18 400,00 0,00 0,00 0,00
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 718 900,00 718 900,00 0,00 718 900,00 718 900,00 0,00 0,00 0,00
3 Реконструкція та реставрація інших об'єктів 0,00 183 600,00 183 600,00 0,00 183 600,00 183 600,00 0,00 0,00 0,00

УСЬОГО 18 400,00 902 500,00 920 900,00 18 400,00 902 500,00 920 900,00 0,00 0,00 0,00



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної прог рами
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

Видатки на створення 
навчально практичних 

центрів сучасної 
професійної 

(професійно-технічної) 
освіти

грн кошторис установи 18400,00 902500,00 920900,00 18400,00 902500,00 920900,00 0,00 0,00 0,00

продукту

Кількість закладів
професійної 

(професійно-технічної) 
освіти в яких будуть 

створюватися навчально 
практичні центри

од. звітність установи 1 і 1 І 1 1 0,00 0,00 0,00

ефективності 0
Середні витрати на

створення 1 навчально- 
практичного центру

грн.
кошторис установи, звітність 

установи 18400,00 902500,00 920900,00 18400,00 902500,00 920900,00 0,00 0,00 0,00

якості

Відсоток створення 
навчально-практичних 

центрів до планових 
призначень

% звітність установи 100 100 100 100 100 100 0 0 0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання видатків спеціального фонду обласного бюджету поданій програмі становить 100 % до річного плану. Виконання даної програми сприяло модернізації освітнього 
середовища шляхом створення навчально-нракі нчного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти.

*  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)


