
1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

3. 0613140

(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 політики Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації_________________________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

39356695

(код за ЄДРПОУ)

3140 1040

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

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)_________________________________________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0910000000

(код бюджету)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики щодо оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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
Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які

потребують особливої соціальної уваги та підтримки
111020,00 0,00 111020,00 111011,04 0,00 111011,04 -8,96 0,00 -8,96

УСЬОГО 111 020,00 0,00 111 020,00 111 011,04 0,00 111011,04 -8,96 0,00 -8,96



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
продукту

кількість придбаних
путівок на оздоровлення 

дітей
од. звітність 10 0 10 10 0 10,00 0,00 0,00 0,00

ефективності 0 0,00
середня вартість однієї

путівки на оздоровлення грн. розрахунок 11 102,00 0,00 11 102,00 11 101,10 0,00 11101,10 -0,90 0,00 0,90

якості 0 0,00
динаміка кількості дітей,

охоплених заходами з
оздоровлення, 

порівняно з минулим 
роком

відс. розрахунок 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання видатків загального фонду обласного бюджету по даній програмі становить 99,99 % до річного плану з урахуванням змін

Директор департаменту

Начальник відділу економічного розвитку

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

Віктор КІМАКОВИЧ

(ініціали та прізвище)

Іванна ЗЕЛЬМАНОВИЧ
(ініціали та прізвище)


