
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014  № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на                                         2018  року

1. 0100000 Брошнів-Осада селищна рада ОТГ

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0100000/'0110000 Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського
Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0111100 0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3175,25 30,00 3205,25 3168,73 183,45 3352,18 -6,52 153,45 146,93

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
  (тис.грн)

№ з/
п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний
період Відхилення Пояснення щодо причин

відхилення
загальний

фонд
спеціальний

фонд
 разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
 разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
 разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Усього 3175,25 30,00 3205,25 3168,73 183,45 3352,18 -6,52 153,45 146,93 Збільшення батьківської  плати 

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

Назва 
регіональної цільової програми та підпрограми 

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний
період Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення Пояснення щодо причин

відхилення
загальний фондспеціальний фонд  разом загальний фондспеціальний фонд  разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
 разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

N з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної
програми на звітний період

Виконано за звітний період (касові
видатки/надані кредити) Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

1 111100

0111100 -Надання спеціальної освіти школами
естетичного виховання (музичними,
художніми, хореографічними, театральними,
хоровими, мистецькими)

Затрат
Кількість установ-всього од. Мережа установ 1,00 1,00 0,00

Кількість установ-усього у т.ч. музичних шкіл од. Мережа установ 1,00 1,00 0,00
Середнє число окладів (ставок)-всього од. Штатний розпис 39,20 39,20 0,00

в тому числі педперсоналу од. Штатний розпис 27,70 27,70 0,00

кількість відділень (фортепіано, народні інструменти) од. Звіт ф№1-ДМШ (річна) 8,00 8,00 0,00

кількість класів од. Навчальний план ДМШ 8,00 8,00 0,00
видатки на отримання освіти у школах естетичного

виховання-всього тис.грн. Кошторис 3426,85 3207,25 219,61

видатки на отримання освіти у школах естетичного
виховання за рахунок спеціального фонду тис.грн. Кошторис 30,00 30,00 0,00

Продукту 0,00
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах

естетичного виховання- всього
осіб Звіт ф№1-ДМШ (річна) 230,00 230,00 0,00

середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання осіб Звіт ф№1-ДМШ (річна) 28,00 28,00 0,00

Ефективності 0,00
Кількість учнів на одну педагогічну ставку осіб К-сть учнів/на пед ставки 8,30 8,30 0,00

витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в
школах естетичного виховання грн. Витрати/учнів 14899,35 13944,55 954,80

у тому числі за рахунок плати за навчання у школах
естетичного виховання грн. Видатки СФ (учні всього-учні безоплатні) 148,51 158,51 -10,00

кількість діто-днів од. Журнал відвідувань 47150,00 47150,00 0,00

Якості 0,00

відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного
виховання в загальному обсязі видатків на отримання

освіти у зазначених школах
відс. Розрахунок 0,90 0,90 0,00

динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах
естетичного виховання у плановому періоді по

відношенню до фактичного показника попереднього
періоду

відс. Розрахунок 100,00 100,00 0,00

кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного
виховання

днів Журнал відвідувань 205,00 205,00 0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання зменшилось у звязку з ростом контингенту
учнів. 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на  
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації

інвестиційного проекту

загальний фондспеціальний
фонд разом загальний фондспеціальний

фонд разом загальний фондспеціальний
фонд разом загальний фондспеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Селищний голова Іванів Н.І.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Лисиця Д.С.
(підпис) (ініціали та прізвище)


