
місцевого бюджету на 2019  рік

1. 1000000
Відділ РКіТ

(код) (найменування головного розпорядника)

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

2. 1010000
Відділ РКіТ

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1011100 0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

1 2

1 Задоволення потреб особистості в отриманні якісної культурно- мистецької освіти

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п Ціль державної політики

спеціальний 
фонд

1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
  

5. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 2

усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

 усього

1 2 3 4 5 6

№ 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

7 8 9 10 11

149 596,87 2 021 049,15 -102 952,72 0,00 -102 952,721

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері 
культури і туризму. Забезпечення складання і надання кошторисної, 

звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно 
затвердженими кошторисами.

1 974 405,00 149 596,87 2 124 001,87 1 871 452,28

2 Пошук та залучення до навчання здісних, обдарованих та талановитих дійтей та молоді, розвиток та підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань
3 Забезпечення в межах наданих повноважень доступностті спеціальної освіти школам естетичного виховання

Причиною відхилень між затвердженими показниками та досягнутими результативними показниками є економія фонду заробітної плати з нарахуваннями, яка склалася за рахунок заохочувальних 
виплат,лікарняних .Економія коштів по нергоносіяз : закупівля природного 

-102 952,72 0,00 -102 952,72

0,00 0,00

УСЬОГО 1 974 405,00 203 735,87 2 178 140,87 1 871 452,28 203 735,87 2 075 188,15

2 Придбання предметів довгосторокового користування 0,00 54 139,00 54 139,00 0,00 54 139,00 54 139,00 0,00



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

Найменування місцевої/регіональної програми
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

Усього 0,00 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 
програми

13

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

0 1 1 0

0 затрат
10 11 12

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

спеціальний 
фонд

0,00

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

0

середнє число окладів 
(ставок) 

обслуговуючого та 
технічного персоналу

од. штатний розпис 3,25 0

0

середнє число окладів 
(ставок) керівних 

працівників
од. штатний розпис 1

0,00

0
кількість установ - 

усього
од. звітність установ

1 0 1 1 0

3,25 3,25 0 3,25 0,00 0,00

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

0
середнє число окладів 

(ставок) - усього
од. штатний розпис

21,25 0 0,00

0

кількість установ - 
усього у тому числі: 

музичних шкіл
од.

звітність установ
1 0 1 1 0

21,25 21,25 0 21,25 0,00 0,00

0,0019 17 2 19,00 -1,00 1,00

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

0

середнє число окладів 
(ставок) педагогічного 

персоналу
од.

штатний розпис
18 1

0,00

0 кількість класів од. статут 8 0 8 8 0

4 4 0 4,00 0,00 0,000

кількість відділень 
(фортепіано, народні 
інструменти тощо)

од.
статут

4 0

8,00 0,00 0,00 0,00

0

видатки на отримання 
освіти у школах 

естетичного виховання - 
всього

тис.грн.

кошторис

1974,405 144,139 -247,09

0 продукту

2118,544 1871,452 0 1871,45 -102,95 -144,14

0

середня кількість учнів, 
які отримують освіту у 

школах естетичного 
виховання, - всього

осіб

звітність установ

130 0 0,00

0

середня кількість учнів, 
звільнених від плати за 

навчання
осіб

звітність установ
19 0 19 19 0

130 130 0 130,00 0,00 0,00

19,00 0,00 0,00 0,00

0 ефективності

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1 штатну одиницю переведено до спец.фонду



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетні кошти використані для забезпечення надання початкової музичної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу. Кошти загального фонду бюджету в повній 
мірі використані на оплату праці, енергоносіїв та матеріальне забезпечення школи естетичного виховання. Результативні  показники приведені до необхідного рівня функціонування 
школи естетичного виховання та здійснення поставлених перед ними завдань, а саме-забезпечення надання початкової музичної освіти з образотворчого мистецтва та художнього 
промислу.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу РКіТ С.БЕРЕЗОВСЬКА

(підпис) (ініціали та прізвище)

Завідувач сектору- головний бухгалтер К.САМОЙЛЕНКО

0

кількість учнів на одну 
педагогічну ставку осіб

розрахунок
17 0 17 7 0 7,00 -10,00 0,00 -10,00

0

витрати на навчання 
одного учня, який 

отримує освіту в школах 
естетичного виховання

грн.

розрахунок

15187,73 0 -791,9515187,73 14395,78 0 14395,78 -791,95 0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія по зарплаті

5,00 0,00 0,00 0,000

відсоток обсягу плати за 
навчання у школах 

естетичного виховання 
в загальному обсязі 

видатків на отримання 
освіти у зазначених 

школах

відс.

розрахунок

5 0 5 5 0

0 якості


