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1150
Методичне забезпечення діяльності навчальних 

закладів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

0990

0600000

610000

0611150

53,823 1647,938 1584,895

№ 

з/

п

Пояснення щодо 

причин відхилення

14

53,823 1638,718 -9,220 0,0000611150 1594,115 -9,220

Економія по видатках  виникла 

за рахунок економії видатків 

по послугах та за рахунок 

зменшення  кількості 

проведених заходів і витрат по 

них.

1647,938

9876 131211105432

КФКВККПКВК

 разом
спеціальни

й фонд

загальний 

фонд
 разом

спеціальни

й фонд

загальний 

фонд
 разом

Відхилення
Касові видатки (надані кредити) за 

звітний період

Затверджено паспортом бюджетної 

програми на звітний період
Підпрограма / завдання бюджетної програми

2

спеціальни

й фонд

загальний 

фонд

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

  (тис.грн)

1594,115 53,823 1647,938 1584,895 53,823 1638,718 -9,220 0,000 -9,220

5432

загальний фонд

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн)

ВідхиленняКасові видатки (надані кредити)Затверджено паспортом бюджетної програми

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1

 разомспеціальний фондзагальний фонд разомспеціальний фондзагальний фонд

98

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації

(найменування бюджетної програми)

(найменування відповідального виконавця)

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

(КПКВК МБ)

на 31 грудня 2018  року

76

 разомспеціальний фонд

1

(КПКВК МБ)

0000 Усього 1594,115 53,823

0611150 1150

Забезпечити належну методичну роботу в 

установах освіти

1594,115 53,823

-9,2201647,938 1584,895 53,823 1638,718 -9,220 0,000

1638,718 -9,220 0,000 -9,2201584,895 53,823



Показники

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п КПКВК

Усього

Одиниця 

виміру

0611150
0611150 - Методичне забезпечення 

діяльності навчальних закладів

0611150  педагогічного персоналу од. штатний розпис 0,00

0,00

431 2 8765

0,00

0611150
Забезпечити належну методичну 

роботу в установах освіти

0,00

Відхилення

Виконано за звітний період 

(касові видатки/надані 

кредити)

Затверджено паспортом 

бюджетної програми на 

звітний період

Джерело інформації

0,00 0,000,00 0,00

1 32

 разом

10 11

Пояснення щодо причин 

відхилення

Відхилення

спеціальни

й фонд

9

спеціальний 

фонд

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

  (тис.грн)

Касові видатки (надані кредити) за звітний 

період

Затверджено паспортом бюджетної програми 

на звітний період
Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

 разом
загальний 

фонд

0,00

0611150 затрат 0,00

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
 разом

7654

загальний 

фонд

8

0,00 0,00

1,00 0,00

0611150  робітників од. штатний розпис 1,00 1,00 0,00

0611150  спеціалістів од. штатний розпис 1,00

1,00 0,00

0611150
всього середньорічне число ставок 

(штатних одиниць)
од. штатний розпис 11,50 11,50 0,00

0611150 кількість закладів од. мережа 1,00

9,50 0,00

0611150 продукту 0,00

0611150

 адмінперсоналу, за умовами оплати 

віднесених до педагогічного 

персоналу

од. штатний розпис 9,50

0,00 0,00

0611150 ефективності 0,00

0611150

кількість виготовлених примірників 

навчально-методичної літератури од. немає даних 0,00

100,00 0,000611150

забезпеченість установ освіти 

навчально-методичною літературою відс. 100,00

0,00 0,00

0611150 якості 0,00

0611150

середня вартість виготовлення одного 

примірника навчально-методичної 

літератури

грн. немає даних



(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Костенко А.М.
(підпис)

87

(ініціали та прізвище)(підпис)

3
 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу освіти Медяник О.Г.

1
 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2
 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

КПКВК
загальний 

фонд

0,00Усього 0,000,00 0,00

15141312111091 6542 3

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
Касові видатки за звітний періодПлан видатків звітного періоду

Касові видатки станом на 

01 січня звітного періоду
Найменування джерел надходженьКод

разом
спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

спеціальний 

фонд
разом

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

(тис.грн)

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
3


