
1.

2. 

3. 

1

1

2

1

136,2851320,024 0,000 1320,024 1266,760

83,0211320,024 1266,760 136,285 1403,045 -53,264 136,285

2 7654

1403,045 -53,264 0,000

(КПКВК МБ)

1403,045 -53,264 136,285 83,021

Економія по видатках з оплати 

праці виникла за рахунок  

лікарняних та  зменшення  

кількості та витрат по оплаті 

різних послуг та проведених 

заходах.

0000 Усього 1320,024 0,000

0615031 5031

Підготовка спортивного резерву та підвищення 

рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-

юнацькими спортивними школами 1320,024 0,000 1320,024 1266,760 136,285

на 31 грудня 2018  року

 разомспеціальний фондзагальний фонд разомспеціальний фондзагальний фонд

98

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації

(найменування бюджетної програми)

(найменування відповідального виконавця)

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

(КПКВК МБ)

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

76

 разомспеціальний фонд

1 5432

загальний фонд

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

  (тис.грн)

1320,024 0,000 1320,024 1266,760 136,285 1403,045 -53,264 136,285 83,021

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

9876 131211105432

136,285 1403,045 -53,264 136,285

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

0615031

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
 разом

1320,0245031

Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл

3

0,000 1320,024 1266,760 136,285 1403,045

Економія по видатках з оплати праці 

виникла за рахунок  лікарняних та  

зменшення  кількості та витрат по 

проведених заходах.
0,000

0,000Усього

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

0600000

610000

0615030

0,000 1320,024 1266,760

Програма розвитку освіти Краснокутського 

району на 2014-2018 роки 1320,024

83,021

Пояснення щодо причин 

відхилення

0,000

Відхилення

-53,264

спеціальни

й фонд

9

№ 

з/

п

Пояснення щодо 

причин відхилення

14

загальний 

фонд

8

 разом

10 11



Економія по видатках з оплати праці виникла за рахунок  лікарняних та  зменшення  кількості та витрат по оплаті різних послуг та проведених заходах.

366,00 0,000615031

кількість учнів комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, видатки 

на утримання яких здійснюються з 

бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, 

КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли 

участь у регіональних спортивних 

змаганнях, осіб

осіб

календарний план

366,00

0,00

0615031

середньорічна кількість учнів 

комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, видатки на 

утримання яких здійснюються з 

бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, 

КДЮСШ, СДЮШОР), осіб

од. мережа 437,00 437,00 0,00

0615031 продукту

17,00 0,00

0615031 у тому числі тренерів, осіб. осіб звітність 13,00 13,00 0,00

0615031

кількість штатних працівників 

комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, видатки на 

утримання яких здійснюються з 

бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, 

КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,

осіб звітність 17,00

1266760,00 -53264,00

0615031

0615031

обсяг витрат на утримання 

комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл в розрізі їх видів 

(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), 

видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету, грн,

грн. кошторис 1320024,00

0,00

0615031

кількість комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх 

видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), 

видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету, од.

од. мережа 1,00 1,00 0,00

0615031 затрат

8765

0,00

0615031

Підготовка спортивного резерву та 

підвищення рівня фізичної 

підготовленості дітей дитячо-

юнацькими спортивними школами

431 2

Показники Відхилення

Виконано за звітний період 

(касові видатки/надані 

кредити)

Затверджено паспортом 

бюджетної програми на 

звітний період

Джерело інформації

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

0,00

0615031

0615031 - Утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл

N з/п КПКВК
Одиниця 

виміру



не проводились обласні змагання по баскетболу

Економія по видатках з оплати праці виникла за рахунок  лікарняних та  зменшення  кількості та витрат по оплаті різних послуг та проведених заходах.

не проводились обласні змагання по баскетболу

Економія по видатках з оплати праці виникла за рахунок  лікарняних та  зменшення  кількості та витрат по оплаті різних послуг та проведених заходах.

0615031

середньомісячна заробітна плата 

працівникадитячо-юнацької 

спортивної школи, видатки на 

утримання якої здійснюються з 

бюджету 

(ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮШОР)

грн.

розрахунок

3102,12 3100,42 -1,70

0615031

0615031

середні витрати на утримання однієї 

комунальної дитячо-юнацької 

спортивної школи, видатки на 

утримання якої здійснюються, в 

розрізі їх видів 

(ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮШОР), з 

розрахунку на одного працівника

грн.

розрахунок

77648,47 74515,29 -3133,18

0615031

0615031

середня вартість одиниці придбаного 

малоцінного спортивного обладнання 

та інвентарю для комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, видатки 

на утримання яких здійснюються з 

бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, 

СДЮШОР), грн

грн.

розрахунки до кошторису

517,11 517,11 0,00

0615031

0615031

середні витрати на забезпечення 

участі одного учня комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету (ДЮСШ, 

КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних 

спортивних змаганнях, грн

грн.

розрахунок

157,73 111,52 -46,21

0615031

0,00

0615031

середні витрати на навчально-

тренувальну роботу у комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних школах, 

видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету (ДЮСШ, 

КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку 

на одного учня, грн

грн.

розрахунок

132,11 93,40 -38,71

0615031 ефективності

0615031

кількість придбаного малоцінного 

спортивного обладнання та інвентарю 

для комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, видатки на 

утримання яких здійснюються з 

бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, 

КДЮСШ, СДЮШОР), од.

од.

розрахунки до кошторису

171,00 171,00 0,00



Головний бухгалтер Костенко А.М.

120,00 120,00

0615031

динаміка кількості учнів комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету (ДЮСШ, 

КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з 

минулим роком, %

відс.

розрахунок

5,00 5,00 0,00

0615031

кількість учнів комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, видатки 

на утримання яких здійснюються з 

бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, 

СДЮШОР), які здобули призові місця 

в регіональних спортивних змаганнях, 

осіб

осіб

звітність

0,00

0,00

0615031

кількість підготовлених у 

комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних школах, видатки на 

утримання яких здійснюються з 

бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, 

СДЮШОР), майстрів спорту України / 

кандидатів у майстри спорту України, 

осіб

відс.

звітність

0,00 0,00 0,00

0615031 якості

(тис.грн)

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

Усього

загальний 

фонд

15141312111091 6542 3

0,000,00 0,000,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
3

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

(ініціали та прізвище)(підпис)

87

(ініціали та прізвище)(підпис)

КПКВК


