
  (грн)
5. Напрями використання бюджетних коштів

 усьогоспеціальний 
фонд

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

спеціальний 
фонд

8 9 106

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

21

Найменування місцевої/регіональної програми

загальний 
фонд

усього

3 4 5

0,00

11

загальний 
фонд

усього

4

0,00 643 740,47 -11 159,53 0,00 -11 159,53

643 740,47 -11 159,53 0,00 -11 159,53

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

загальний 
фонд

№ з/п

1

УСЬОГО

3 765

0,000,00 0,00

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Усього 0,00

Касові видатки (надані кредити)Затверджено у паспорті бюджетної програми

усього

654 900,00

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

усьогоспеціальний 
фонд

  (грн)

спеціальний 
фонд

усього

Відхилення

654 900,00 643 740,47Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти1

654 900,00 0,00

7

0,00

8 9 10

654 900,00 643 740,47 0,00

654 900,00 0,00 654 900,00 643 740,47 0,00 643 740,47

Напрями використання бюджетних коштів

2

1 5432 9876

спеціальний фондзагальний фонд усьогоспеціальний фондзагальний фондусьогоспеціальний фондзагальний фонд

Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(КФКВК)

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

(найменування відповідального виконавця)

0990

(найменування бюджетної програми)

3. 0611150

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908

-11 159,53 0,00 -11 159,53

Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019  рік

(код)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою
(грн)

ВідхиленняКасові видатки (надані кредити)Затверджено у паспорті бюджетної програми

усього

ЗВІТ

1. 0600000

(код)

2. 0610000

(код)



0,0080 80 0 80,00 0,00 0,00

кількість проведених  
методичних обєднань 

,нарад , семінарів 
,форумів ,науково-

практичних  семінарів , 
конференцій тощо 

од.

розрахунково

80 0

90 0 90,00 0,00 0,000

вартість виготовлення 
одного примірника 

навчально-методичної 
літератури

грн.

розрахунково

90 0

0,00

0 ефективності

3 3 0 3,00 0,00 0,00

0,0090

0

кількість виготовлених 
примірників навчально-
методичної літератури од.

розрахунково

3 0

0 продукту

0,00 0,00

0

середньорічне число 
штатних одиниць 

адмінперсоналу, за 
умовами оплати 
віднесених до 
педагогічного 

персоналу

од.

рішення сесії міської рад №19 від 
25.05.2017р.

4 0 0,004 4 0 4,00 0,00 0,00

0,00

0

всього середньорічне 
число ставок (штатних 

одиниць) од.

Рішення сесії міської  ради №19 від 
25.05.2017 р. (дод №1 "Структура  
відділу освіти молоді та спорту 

виконанвчого комітету 
Баштанської  міської  ради"

4 0 4 4 0

1 1 0 1,00 0,00 0,000

кількість закладів

од.

рішення сесії міської ради  № 19 
від 25.05.2017 р. дод №1 

"Структура  відділу  освіти  молоді  
та спорту виконавчого комітету  

Баштанської  міської  ради "

1 0

4,00 0,00

3 4 5 6 7 821

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого 
комітету Баштанської міської ради

Зеркаліна Г.Р.

затрат

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Костіна Н.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)(підпис)

Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів)
Відхилення

0

N з/п

загальний 
фонд

109

усього

11 12 13

усьогоспеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усьогоспеціальний 

фонд
загальний 

фонд


