
(код)

(код)

(КТПКВК (КФКВК

N
з/п
1

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

1 3 4 5 6 7 8 9 10

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки
(найменування відповідального виконавця)

3. 0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Реформування системи освіти приведення ії до якісного нового рівня що відповідає провідним европейським стандартам

Завдання

Забезпечення процесу формування і виконання місцевих бюджетів

N
з/п

Напрями використання бюджетних 
коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

2



2322524 2322524 2320383 2320383 -2141

2322524 2322524 2320383 2320383 -2141

грив
ень

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

1 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 затрат

Кількість 
закладів од.

 Річний 
статистичний 
звіт (зведена 
таблиця 1 - ПО 
(освіта)

1 1 1 1

Усього

Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 р.

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

N з/п Найменування місцевої/ регіональної 
програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

2

N з/п Показники Одиниця 
 виміру

Джерело 
інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків Відхилення

Керівництво і управління у відповідній 
сфері



всього - 
середньоріч
не число 
ставок 
(штатних 
одиниць)

од. штатний розпис 
на 01.01.2019 р 9 9 9 9

начальник од. штатний розпис 
на 01.01.2019 р 1 1 1 1

заст.началь
ника од. штатний розпис 

на 01.01.2019 р 2 2 2 2

гол.спеціалі
ст од. штатний розпис 

на 01.01.2019 р 2 2 2 2

спеціаліст 
І категорії од. штатний розпис 

на 01.01.2019 р 2 2 2 2

водій од. штатний розпис 
на 01.01.2019 р 1 1 1 1

секретар од. штатний розпис 
на 01.01.2019 р 1 1 1 1

2 продукту

кількість 
отриманих 
листів, 
заяв, скарг

од.

журнал 
регістрації 
вхідної 
документації за 
2018 рік

2020 2020 2020 2020

3 ефективност
і

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



витрати 
на 
утримання 
однієї 
штатної 
одиниці

тис. грн.

розрахунок( 
відношення 
обсягу 
фінансування до 
кількості 
штатних 
одиниць)

258 258 257.8 257.8 -0.2

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників

Начальниця планово-економічного відділу Є.Є. Аренсбург
(ініціали/ініціал, прізвище)

____________

Таким чином, протягом 2019 року фінансування видатків Управлінню освіти міської ради ( КТПКВК МБ - Керівництво і управління у відповідній сфері) проводилося  в повному обсязі 
відповідно до затверджених бюджетних призначень, проте за підсумками  фінансового року деякі обсяги коштів загального фонду бюджету (2141 грн. ) залишилися невикористаними 

в зв'язку з кредиторською заборгованістю на 01.01.2020р.

Начальниця управління освіти О.В.Барабаш



усього

11

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)



-2141

-2141

усього

11

усього

13





-0.2

Таким чином, протягом 2019 року фінансування видатків Управлінню освіти міської ради ( КТПКВК МБ - Керівництво і управління у відповідній сфері) проводилося  в повному обсязі 
відповідно до затверджених бюджетних призначень, проте за підсумками  фінансового року деякі обсяги коштів загального фонду бюджету (2141 грн. ) залишилися невикористаними 



(код)

(код)

(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК

N
з/п
1

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 3 4 5 6 7 8 9

0611010

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

3.
(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

Реформування системи освіти приведення ії до якісного нового рівня що відповідає провідним европейським стандартам

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

1.

2.

0600000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки

0610000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Завдання

N
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)Напрями використання бюджетних коштів*

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2



1.1 74076165 1186495 75262660 73185521 1186495 74372016 -890644

1.2 107000 58000 165000 107000 58000 165000 0

1.3 109711 109711 109711 109711 0

74292876 1244495 75537371 73402232 1244495 74646727 -890644

грив
ень

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Джерело 
інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

N 
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

Найменування місцевої/ регіональної програми

N 
з/п Показники Одиниц

я виміру

2

реалізація проектів громадського бюджету

забезпечити створення належних умов для надання на 
належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

забезпечити державну підтримку особам з 
особливими освітніми потребами у закладах 

дошкільної освіти

Усього

Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 р.

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



1.1

0611010 Забезпечити 
створення належних 
умов для надання на 

належному рівні 
дошкільної освіти та 

1 затрат

Кількість дошкільних 
навчальних закладів од.

Річний 
статистичний 
звіт № 58-К, 

мережа 
дошкільних 
навчальних 
закладів на 
01.09.2019 р.

16 16 16 16

кількість груп од.

Річний 
статистичний 
звіт № 58-К, 

мережа 
дошкільних 
навчальних 
закладів на 
01.09.2019 р.

129 129 126 126 -3

всього середньорічне 
число ставок штатних 
одиниць

од. штатний розпис 
на 01.01.2019 р. 730.2 730.2 731.05 731.05 0.85

з них жінок од.

Річний 
статистичний 
звіт (зведена 

таблиця 1-ПО( 
освіта))

657 657 657 657

з них чоловіків од.

Річний 
статистичний 
звіт (зведена 

таблиця 1-ПО( 
освіта))

63 63 63 63

середньорічне число 
посадових ставок 
педагогічного персоналу

од. штатний розпис 
на 01.01.2019 р. 71.5 71.5 80.75 80.75 9.25



середньорічне число  
штатних одиниць 
адмінперсоналу, за 
умовами оплати 
віднесених до 
педпгогічного персоналу

од. штатний розпис 
на 01.01.2019 р. 275.55 275.55 270.1 270.1 -5.45

середньорічне число 
штатних одниць 
спеціалістів

од. штатний розпис 
на 01.01.2019 р. 49.5 49.5 49.75 49.75 0.25

середньорічне число 
штатних одиниць 
робітникків

од. штатний розпис 
на 01.01.2019 р. 333.65 333.65 330.45 330.45 -3.2

2 продукту
кількість дітей , що 
відвідують дошкільні 
заклади

осіб мережа на 
01.01.2019 р. 2444 2444 2444 2444

з них дівчат осіб

Річний 
статистичний 
звіт № 58-К, 

мережа 
дошкільних 
навчальних 
закладів на 
01.09.2019 р.

1173 1173 1173 1173

з них хлопців осіб

Річний 
статистичний 
звіт № 58-К, 

мережа 
дошкільних 
навчальних 
закладів на 
01.09.2019 р.

1271 1271 1271 1271

Відкриття інклюзивних груп для дітей дошкільного віку на базі існуючих груп в ДНЗ № 17, № 31 в зв'язку з цим введеня 6 ставок асистента вихователя; скорочення груп в зв'язку з 
оптимізацією мережі вікових груп



кількість дітей від 0 до 6 
років осіб

звітні дані 
центра 

первічної 
медичної 
допомоги

4356 4356 4356 4356

3 ефективності

середні витрати на 
перебування 1 дитини в 
дошкільному закладі

грн.

розрахунок 
(відношення 

загальної суми 
витрат до 
загальної 

кількості дітей)

31642.6 31642.6 29944.97 29944.97 -1697.63

діто- дні відвідування тис. 
діто-днів

розрахунок до 
кошторису на 

2019 р. по 
дошкільним 
закладам на 
харчування 

дітей

611 611 330 330 -281

якості

кількість днів відвідування днів

розрахунок 
відношення 
діто-днів до 

кідбкості дітей, 
що відвідують 

заклади)

250 250 250 250

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення дито/днів по дитячим садам в зв'язку з нестабільним відвідуванням дітей в 2019 році,зменшення середніх витрат на перебування 1 дитини в дошкільному закладі в 
зв'язку з кредиторською заборгованістю на 01.01.2020 р.



відсоток охоплення дітей 
дошкільноє освітою до 
загальної кількості дітей 
від 0 до 6

відс.

розрахунково 
(відношення 

дітей 
охопленних 
дошквльною 
освітою до 
загальної 

кількості дітей 
від 0 до 6

60 60 60 60 0

1.2

0611010 забезпечити 
державну підтримку 
особам з особливими 

освітніми потребами у 
закладах дошкільної 

освіти
1 затрат

надання державної 
підтримки особам с 
особливими освітніми 
потребами у закладах 
дошкільної освіти 
(видатки споживання)

тис.грн.

Розпорядження 
головної 
обласної 

адміністрації, 
керівника 
обласної 
військово-
цивільної 

адміністрації 
від 06.12.2018 р. 

107 107 107 107

Аналіз стану виконання результативних показників



надання державної 
підтримки особам с 
особливими освітніми 
потребами у закладах 
дошкільної освіти (бюджет 
розвитку)

тис.грн.

Розпорядження 
головної 
обласної 

адміністрації, 
керівника 
обласної 
військово-
цивільної 

адміністрації 
від 06.12.2018 р. 

№ 1470/5-18 
"Про обласний 
бюджет на 2019 
рік"(зі змінами)

58 58 58 58

1.3
0611010 реалізація 

проекту громадського 
бюджету

1 затрат

«Заклад дошкільної освіти 
дитячої мрії».

тис.грн.
бюджет участі 
Костянтинівсько
ї міської ради

109.7 109.7 109.7 109.7 0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
____________

(ініціали/ініціал, прізвище)
О.В.Барабаш

Є.Є. Аренсбург
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальниця управління освіти

Начальниця планово-економічного відділу

Таким чином, протягом 2019 року фінансування видатків Управлінню освіти міської ради ( КТПКВК МБ - Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами ) проводилося  в повному 
обсязі відповідно до затверджених бюджетних призначень, проте за підсумками  фінансового року деякі обсяги коштів загального фонду бюджету (890644 грн. ) залишилися невикористаними в 

зв'язку з кредиторською заборгованістю на 01.01.2020 р.



спеціальний 
фонд усього

10 11

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Відхилення



0 -890644

0 0

0 0

0 -890644

спеціальний 
фонд усього

10 11

спеціальний 
фонд усього

12 13

Відхилення

Відхилення



-3

0.85

9.25



-5.45

0.25

-3.2

Відкриття інклюзивних груп для дітей дошкільного віку на базі існуючих груп в ДНЗ № 17, № 31 в зв'язку з цим введеня 6 ставок асистента вихователя; скорочення груп в зв'язку з 



-1697.63

-281

Зменшення дито/днів по дитячим садам в зв'язку з нестабільним відвідуванням дітей в 2019 році,зменшення середніх витрат на перебування 1 дитини в дошкільному закладі в 



0



0

(ініціали/ініціал, прізвище)
О.В.Барабаш

Є.Є. Аренсбург
(ініціали/ініціал, прізвище)

Таким чином, протягом 2019 року фінансування видатків Управлінню освіти міської ради ( КТПКВК МБ - Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами ) проводилося  в повному 
обсязі відповідно до затверджених бюджетних призначень, проте за підсумками  фінансового року деякі обсяги коштів загального фонду бюджету (890644 грн. ) залишилися невикористаними в 



(код)

(код)

(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)

N
з/п
1

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
1 3 4 5 6 7

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Реформування системи освіти приведення ії до якісного нового рівня що відповідає провідним европейським стандартам

Завдання

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки
(найменування відповідального виконавця)

3. 0611020
(найменування бюджетної програми)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти і денних загальноосвітніх закладах

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

2



1.1 107815779 1086861 108902640 107072631 1086861

1.2 142900 142900 89700

1.3 499947 499947 499947

1.4 1300958 377942 1678900 1255458 377942

1.5 307458 307458 307458

1.6 840361 979999 1820360 840361 772299

1.7 138815 138815 138815

1.8 492941 492941 492941

107958679 1579802 109538481 107162331 1579802

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми 
навчальними закладами

Забепечити державну підтримку особам з особливими освітніми 
потребами

Видатки на капітальний ремонт електропостачання 

Усього

Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2019 р.

Забезпечення  якісної, сучасної та доступної загальної  середньої освіти 
" Нова українська школа" у 2019 році 

Оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та 
обладнання для кабінетів природно-математичних предметів

Реалізація заходів спрямованих на підвищення якості освіти

Видатки за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам 
на влаштування основи під укладку штучного покриття для спортивних 

майданчиків  



гривень

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
1 3 4 5 6 7

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1

 0611020 Забезпечити 
надання відповідних 

послуг денними 
загальноосвітніми 

навчальними закладами
1 затрат

Кількість закладів од.
Річний статистичний звіт 
(зведена таблиця 1-ПО( 

освіта))
12 12 12

кількість класів од.
Мережа класів, та 

контингент учнів на 2018-
2019 рр.

250 250 247

всього середньорічне число 
ставок штатних одиниць од. штатний розпис на 

01.01.2019 р. 883.8 883.8 918.04

Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 р.

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

N з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

2

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 



з них жінок од.
Річний статистичний звіт 
(зведена таблиця 1-ПО( 

освіта))
578 578 608

з них чоловіків од.
Річний статистичний звіт 
(зведена таблиця 1-ПО( 

освіта))
95 95 95

середньорічне число 
посадових ставок 
педагогічного персоналу

од. штатний розпис на 
01.01.2019 р. 526.6 526.6 543.76

середньорічне число  
штатних одиниць 
адмінперсоналу, за 
умовами оплати віднесених 
до педпгогічного персоналу

од. штатний розпис на 
01.01.2019 р. 65.9 65.9 74.28

середньорічне число 
штатних одниць 
спеціалістів

од. штатний розпис на 
01.01.2019 р. 62.4 62.4 65.7

середньорічне число 
штатних одиниць 
робітникків

од. штатний розпис на 
01.01.2019 р. 205 205 209.5

2 продукту
кількість учнів , що 
відвідують навчальні  
заклади (середньорічна)

осіб
Мережа класів, та 

контингент учнів на 2019-
2020 рр.

5926 5926 6131

з них дівчат осіб

зведений звіт денних 
закладів загальної 

середньої освіти на 
початок 2019/2020 

навчальні роки

2990 2990 3095

з них хлопців осіб

зведений звіт денних 
закладів загальної 

середньої освіти на 
початок 2019/2020 

навчальні роки

2936 2936 3036

Відкриття інклюзивних класів для дітей  з особливими освітніми потребами в зв'язку з цим введеня 8 ставок асистента вихователя;в зв'язку з відділенням ЗЗСО № 6  введееня в штатний розпис ЗЗСО №6 - 2,5 
ставки бухгалтера, скорочення класів в зв'язку з оптимізацією мережі та поділу класів на групи,збільшення ставок двірників в зв'язку з виробничою необхідністю



3 ефективності

середні витрати на 1 учня 
на рік грн.

розрахунок (відношення 
загальної суми витрат др 
загальної кількості дітей)

17886.6 17886.6 17466.89

діто- дні відвідування тис. діто-днів

розрахунок до кошторису 
на 2018 р. по дошкільним 
закладам на харчування 

дітей

850.8 850.8 850.8

якості

кількість днів відвідування днів

розрахунок відношення 
діто-днів до кідбкості 
дітей, що відвідують 

заклади)

150 150 150

питома вага учнів, які 
отримуають відповідний 
документ про освіту у 
загадбному випуску

відс.
Мережа класів, та 

контингент учнів на 2018-
2019 рр.

100 100 100

% випускніків, що 
закінчили школу з 
золотими медалями

відс. % від загальної кількості 
випускників 35 35 35

1.2

0611020 Забезпечити 
державну підтримку 
особам з особливими 
освітніми потребами
затрат

Збільшення дітей які прийшли в 1 клас з 01.09.2019 р.

зменшення середніх витрат на перебування 1 дитини в дошкільному закладі в зв'язку з кредиторською заборгованістю на 01.01.2020 р.

Аналіз стану виконання результативних показників



Забезпечити проведення 
корекційно-розвиткових 
занять в загальноосвітніх 
навчальних закладах з 
метою реалізацїї права 
дітей з особливими 
освітніми потребами на 
освіту за місцем 
проживання, їх 
соціалізацію та інтеграцію 

тис.грн.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 14 

лютого 2017 р. № 88 " Про 
затвердження Порядку та 
умов надання субвенції з 

державного бюджету 
місцевим бюджетам на на 

дання державної підтримки 
особам з особливими 
освітніми потребами"

142.9 142.9 89.7

1.3

0611020 Погашення 
кредиторської 

заборгованості на 
01.01.2019 р.

тис.грн.

Звіт про заборгованість за 
бюджетнит коштами 

(форма № 7д, № 7м) на 01 
січня 2019 р.

499.9 499.9 499.9

1.4

0611020 Забезпечення  
якісної, сучасної та 
доступної загальної  

середньої освіти " Нова 
українська школа" у 2019 

році 
затрат

Забезпечити закупівлю 
дидатктичних матеріалів, 

сучасних меблів, 
комп"ютерного 

обладнання, відповідного 
мультимедійного контенту 

для початкових класів

тис.грн.

Розпорядження головної 
обласної адміністрації, 

керівника обласної 
військово-цивільної 

адміністрації від 
06.12.2018 р. № 1470/5-18 
"Про обласний бюджет на 

2019 рік"(зі змінами)

1300.9 377.9 1678.8 1255.4 377.9

Кошти субвенції будуть використані у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призгачення субвенції



1.5

0611020 Оснащення 
закладів загальної 

середньої освіти засобами 
навчання та обладнання 
для кабінетів природно-
математичних предметів

затрат
Оснащення закладу 

загальної середньої освіти 
№ 5 засобами навчання та 
обладнання для кабінету 

географії

тис.грн.
Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 18 
грудня 2018 року № 1012

307.5 307.5 307.5

1.6
0611020 Реалізація заходів 

спрямованих на 
підвищення якості освіти

затрат

Придбання персональних 
комп'ютерів(оріеєнтовано 

для придбання 49 
комп'ютерів)

тис.грн.

Постанова КМУ від 
03.04.2019 № 319 "Деякі 

питання надання субвенції 
з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

реалізацію заходів, 
спрямованих на півищення 

якості освіти" за 
пропозіціями департаменту 

освіти і науки 
облдержаадміністрації 

розпорядженням голови 

980 980 772.3

Економія коштів субвенціі в зв'язку з тендерними закупівлями



Придбання послуг з 
доступу до інтернету 

закладів загальної 
середньої освіти

тис.грн.

Постанова КМУ від 
03.04.2019 № 319 "Деякі 

питання надання субвенції 
з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

реалізацію заходів, 
спрямованих на півищення 

якості освіти" за 
пропозіціями департаменту 

освіти і науки 
облдержаадміністрації 

розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 

840.4 840.4 840.4

1.7

0611020 Видатки за 
рахунок субвенції з 
обласного бюджету 

місцевим бюджетам на 
влаштування основи під 

укладку штучного 
покриття для спортивних 

майданчиків  

затрат

 Видатки за рахунок 
субвенції з обласного 

бюджету місцевим 
бюджетам на влаштування 

основи під укладку 
штучного покриття для 

спортивних майданчиків  
на території ЗОШ № 5

тис.грн.

Розпорялдення голови 
обласнлї державної 

адміністрації від 
22.12.2016 р. № 1171 "Про 
обласний бюджет на 2017 

ріе (зі змінами)

138.8 138.8 138.8

13 вересня оголошено відкриті торги (UA-2019-09-13-000337-b)на закупівлю Послуги у сфері локальних мереж (Послуги встановлення і налаштування мережевого обладнання з метою створення 
локальної комп’ютерної мережі доступу до Інтернет) ДК 021:2015: 72710000-0 — Послуги у сфері локальних мереж . Станом на 28 вересня 2019 торги не відбулись. 

30 вересня оголошено вдруге відкриті торги (UA-2019-09-30-000815-b). Аукціон завершено 16 жовтня 2019 14:33
 укладено договір №5487-1М_2019 від 13.11.2019р. Роботи не виконані в зв'язку з нестачею часу



1.8
0611020 Видатки на 
капітальний ремонт 
електропостачання 

затрат

Видатки на капітальний 
ремонт електропостачання 

Костянтинівської 
загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 1 за 
адресою: вул. 

Європейська,58

тис.грн.

Розпорядження голови 
обласної державної 

адміністрації від 
14.12.2017 №1653/5-17 

"Про обласний бюджет на 
2018 рік (зі змінами)

492.9 492.4 492.9

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Начальниця планово-економічного відділу

____________
Таким чином, протягом 2019 року фінансування видатків Управлінню освіти міської ради ( КТПКВК МБ - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ) проводилося  в повному обсязі відповідно до затверджених бюджетних призначень, проте за підсумками  фінансового року деякі 
обсяги коштів загального фонду бюджету (743147 грн. ) залишилися невикористаними в зв'язку з кредиторською заборгованістю на 01.01.2020 р.. Обсяги коштів спеціального фонду бюджету (306400) залишилися 

невикористаними в зв'язку з економією коштів завдяки тендерними закупівлями

Начальниця управління освіти



усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

8 9 10 11

Реформування системи освіти приведення ії до якісного нового рівня що відповідає провідним европейським стандартам

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Касові видатки (надані кредити з Відхилення



108159492 -743148 0 -743148

89700 -53200 0 -53200

499947 0 0 0

1633400 -45500 0 -45500

307458 0 0 0

1612660 0 -207700 -207700

138815 0 0 0

492941 0 0 0

108742133 -796348 0 -796348



усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

8 9 10 11

усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

10 11 12 13

12

247 -3 -3

918.04 34.24 34.24

Касові видатки (надані кредити з Відхилення

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків Відхилення



608

95

543.76 17.16 17.16

74.28 8.38 8.38

65.7 3.3 3.3

209.5 4.5 4.5

6131 205 205

3095 105 105

3036 100 100

Відкриття інклюзивних класів для дітей  з особливими освітніми потребами в зв'язку з цим введеня 8 ставок асистента вихователя;в зв'язку з відділенням ЗЗСО № 6  введееня в штатний розпис ЗЗСО №6 - 2,5 
ставки бухгалтера, скорочення класів в зв'язку з оптимізацією мережі та поділу класів на групи,збільшення ставок двірників в зв'язку з виробничою необхідністю



17466.89 -419.71 -419.71

850.8 0 0

150

100 0 0

35

зменшення середніх витрат на перебування 1 дитини в дошкільному закладі в зв'язку з кредиторською заборгованістю на 01.01.2020 р.



89.7 -53.2 -53.2

499.9

1633.3 -45.5 0 -45.5

Кошти субвенції будуть використані у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призгачення субвенції



307.5

772.3 -207.7 -207.7



840.4

138.8

13 вересня оголошено відкриті торги (UA-2019-09-13-000337-b)на закупівлю Послуги у сфері локальних мереж (Послуги встановлення і налаштування мережевого обладнання з метою створення 
локальної комп’ютерної мережі доступу до Інтернет) ДК 021:2015: 72710000-0 — Послуги у сфері локальних мереж . Станом на 28 вересня 2019 торги не відбулись. 

30 вересня оголошено вдруге відкриті торги (UA-2019-09-30-000815-b). Аукціон завершено 16 жовтня 2019 14:33
 укладено договір №5487-1М_2019 від 13.11.2019р. Роботи не виконані в зв'язку з нестачею часу



492.9 0 0

О.В.Барабаш
(ініціали/ініціал, прізвище)

Є.Є. Аренсбург
(ініціали/ініціал, прізвище)

Таким чином, протягом 2019 року фінансування видатків Управлінню освіти міської ради ( КТПКВК МБ - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ) проводилося  в повному обсязі відповідно до затверджених бюджетних призначень, проте за підсумками  фінансового року деякі 

обсяги коштів загального фонду бюджету (743147 грн. ) залишилися невикористаними в зв'язку з кредиторською заборгованістю на 01.01.2020 р.. Обсяги коштів спеціального фонду бюджету (306400) залишилися 



(код)

(код)

(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК

N
з/п
1

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 3 4 5 6 7 8 92

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Реформування системи освіти приведення ії до якісного нового рівня що відповідає провідним европейським стандартам

Завдання

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

2. 0610000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки
(найменування відповідального виконавця)

3. 0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки
(найменування головного розпорядника)



1 6078878 6078878 6051080 6051080 -27798

6078878 0 6078878 6051080 0 6051080 -27798

грив
ень

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 0611090 Надання рівних 
можливостей дівчатам 

та хлопцям в сфері 
отримання позашкільної 

освіти
1 затрат

Кількість закладів од.

Річний 
статистичний 
звіт (зведена 

таблиця 1-ПО( 
освіта))

2 2 2 2

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

2

N 
з/п Показники Одиниц

я виміру
Джерело 

інформації

Усього

Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 р.

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

N 
з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

забезпечити створення належних умов для надання на 
належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей



кількість гуртків од. річний звіт 76-
РВК 104 104 104 104 0

всього середньорічне 
число ставок штатних 
одиниць

од. штатний розпис 
на 01.09.2019 р. 74.5 74.5 74.5 74.5 0

з них жінок од.

Річний 
статистичний 
звіт (зведена 

таблиця 1-ПО( 
освіта))

44 44 44 44

з них чоловіків од.

Річний 
статистичний 
звіт (зведена 

таблиця 1-ПО( 
освіта))

18 18 18 18

середньорічне число 
посадових ставок 
педагогічного персоналу

од. штатний розпис 
на 01.09.2019 р. 35 35 35 35 0

середньорічне число  
штатних одиниць 
адмінперсоналу, за 
умовами оплати 
віднесених до 
педпгогічного персоналу

од. штатний розпис 
на 01.09.2019 р. 19 19 19 19 0

середньорічне число 
штатних одниць 
спеціалістів

од. штатний розпис 
на 01.09.2019 р. 3 3 3 3 0

середньорічне число 
штатних одиниць 
робітникків

од. штатний розпис 
на 01.09.2019 р. 18.5 18.5 18.5 18.5 0

2 продукту



 середньорічна кількість 
дітей , які отримують 
позашкільну освіту

осіб

зведений звіт 
форма 

позашкільних 
закладів форма 

№ 1-ПЗ на 
01.01.2019

1736 1736 1736 1736

з них дівчат осіб

Річний 
статистичний 
звіт № 58-К, 

мережа 
дошкільних 
навчальних 
закладів на 
01.09.2019 р.

1157 1157 1157 1157

з них хлопців осіб

Річний 
статистичний 
звіт № 58-К, 

мережа 
дошкільних 
навчальних 
закладів на 
01.09.2019 р.

579 579 579 579

3 ефективності

середні витрати на 1 
дитину на рік,яка отримує 
позашкільну освіту

грн.

розрахунок 
(відношення 

загальної суми 
витрат др 
загальної 

кількості дітей)

3573.9 3573.9 3485.6 3485.6 -88.3

якості

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення середніх витрат на  1 дитину на рік, яка отримує позашкільну освіту склалось  зв'язку з кредиторською заборгованістю на 01.01.2020 р.



відсоток дітей, охоплених 
позашкільною освітою, за 
напрямами діяльності 
гуртків, віком, місцем 
проживання

відс.

розрахунок ( 
відношення 

дітей в 
позашкільних 
закладах до 
загальної 

кількості учнів)

34 34 34 34

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальниця планово-економічного відділу Є.Є. Аренсбург
(ініціали/ініціал, прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників

____________

Таким чином, протягом 2019 року фінансування видатків Управлінню освіти міської ради ( КТПКВК МБ - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи 
з дітьми ) проводилося  в повному обсязі відповідно до затверджених бюджетних призначень, проте за підсумками  фінансового року деякі обсяги коштів загального фонду бюджету (27798 грн. ) 

залишилися невикористаними в зв'язку з кредиторською заборгованістю на 01.01.2020 р.

Начальниця управління освіти О.В.Барабаш



спеціальний 
фонд усього

10 11

Відхилення

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)



0 -27798

0 -27798

спеціальний 
фонд усього

10 11

спеціальний 
фонд усього

12 13

Відхилення

Відхилення



0

0

0

0

0

0



-88.3

Зменшення середніх витрат на  1 дитину на рік, яка отримує позашкільну освіту склалось  зв'язку з кредиторською заборгованістю на 01.01.2020 р.



(ініціали/ініціал, прізвище)

Є.Є. Аренсбург
(ініціали/ініціал, прізвище)

Таким чином, протягом 2019 року фінансування видатків Управлінню освіти міської ради ( КТПКВК МБ - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи 
з дітьми ) проводилося  в повному обсязі відповідно до затверджених бюджетних призначень, проте за підсумками  фінансового року деякі обсяги коштів загального фонду бюджету (27798 грн. ) 

О.В.Барабаш



(код)

(код)

(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК

N
з/п
1

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 3 4 5 6 7 8 9

1.1 172064 172064 117369 118069 -54695Забезпечити реалізацію інших заходів з  
післядипломної освіти

2

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Реформування системи освіти приведення ії до якісного нового рівня що відповідає провідним европейським стандартам

Завдання

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

2. 0610000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки
(найменування відповідального виконавця)

3. 0611140 Підвищення кваліфікації, переппідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації
(найменування бюджетної програми)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки
(найменування головного розпорядника)



1.2 108361 108361 108361 108361 0

280425 0 280425 225730 0 226430 -54695

гривен
ь

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1

 0611140 -Підвищення 
кваліфікації, 

переппідготовка кадрів 
закладами 

післядипломної освіти 
1 затрат

Кількість закладів од.

Зведений план 
по

мережі, штатах і
контингентах 

на 2019

1 1 1 1

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

2

N з/п Показники Одиниц
я виміру

Джерело 
інформації

Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 р.

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

N з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

Погашення кредиторської заборгованості на 
01.01.2019 р.

Усього



2 продукту
середньорічна кількість 
фахівців, які пройдуть 
перепідготовку

од.
Розрахунок до
кошторису на 

2018 рік
210 210 205 205

середньорічна кількість 
слухачів, які пройдуть 
підвищення кваліфікації

од.
Розрахунок до
кошторису на 

2018 рік
170 170 168 168

з них жінок од. статистичні дані 300 300 295 295

з них чоловіків од. статистичні дані 80 80 78 78

3 ефективності

кількість освітніх 
закладів,що 
обслуговуються

од.

Річний 
статистичний 
звіт (зведена 

таблиця 1-ПО( 
освіта))

30 30 30 30

кількість проведених 
методичних об"єднань, 
нарад, семінарів, форумів, 
науковопрактичних 
конференцій та інших 
закладів

осіб План роботи на 
2019 рік 215 215 215 215 0

якості

відсоток фахівців, які 
отримають документ про 
освіту

відс.

Розрахунково 
(відношення 

виданих 
свідоцтств у 
2018 та 2019 

роках)

100 100 100 100

зменшення середньорічної кількості фахівців, які пройдуть переподготовку та підвищення кваліфікації в зв'язку з кредиторською заборгованістю на 01.01.2020р.



1.2

0611020 Погашення 
кредиторської 

заборгованості на 
01.01.2019 р.

тис.грн.

Звіт про 
заборгованість 
за бюджетнит 

коштами 
(форма № 7д, № 
7м) на 01 січня 

2019 р.

108.4 108.4 108.4 108.4

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальниця планово-економічного відділу Є.Є. Аренсбург
(ініціали/ініціал, прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників

____________

Таким чином, протягом 2019 року фінансування видатків Управлінню освіти міської ради ( КТПКВК МБ -  Підвищення кваліфікації, переппідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ-ІV 
рівнів акредитації) проводилося  в повному обсязі відповідно до затверджених бюджетних призначень, проте за підсумками  фінансового року деякі обсяги коштів загального фонду бюджету (54695 

грн. ) залишилися невикористаними в зв'язку з кредиторською заборгованістю на 01.01.2020 р.

Начальниця управління освіти О.В.Барабаш



спеціальний 
фонд усього

10 11

-54695

Відхилення

Підвищення кваліфікації, переппідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)



0 0

0 -54695

спеціальний 
фонд усього

10 11

спеціальний 
фонд усього

12 13

Відхилення

Відхилення



0

зменшення середньорічної кількості фахівців, які пройдуть переподготовку та підвищення кваліфікації в зв'язку з кредиторською заборгованістю на 01.01.2020р.



(ініціали/ініціал, прізвище)

Є.Є. Аренсбург
(ініціали/ініціал, прізвище)

Таким чином, протягом 2019 року фінансування видатків Управлінню освіти міської ради ( КТПКВК МБ -  Підвищення кваліфікації, переппідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ-ІV 
рівнів акредитації) проводилося  в повному обсязі відповідно до затверджених бюджетних призначень, проте за підсумками  фінансового року деякі обсяги коштів загального фонду бюджету (54695 

О.В.Барабаш



(код)

(код)

(КТПКВК (КФКВК

N
з/п
1

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

1 3 4 5 6 7 8 9 102

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Реформування системи освіти приведення ії до якісного нового рівня що відповідає провідним европейським стандартам

Завдання

Забезпечити належу методичну роботу в  установах освіти

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

2. 0610000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки
(найменування відповідального виконавця)

3. 0611150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(найменування бюджетної програми)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки
(найменування головного розпорядника)



1347663 1347663 1347663 1347663 0

1347663 1347663 1347663 1347663 0

грив
ень

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

1 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 0611150 

Забезпечити 
належу 

методичну 
роботу в  
установах 

освіти
1 затрат

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків Відхилення

2

N з/п Показники Одиниця 
 виміру

Джерело 
інформації

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

N з/п Найменування місцевої/ регіональної 
програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

Забезпечити належу методичну роботу в  
установах освіти

Усього



Кількість 
закладів од.

Річний 
статистичний 
звіт (зведена 

таблиця 1-ПО( 
освіта))

1 1 1 1

всього 
середньорічне 
число ставок 
штатних 
одиниць

од. штатний розпис 
на 01.01.2019 р. 12.5 12.5 12.5 12.5

з них жінок од.

Річний 
статистичний 
звіт (зведена 

таблиця 1-ПО( 
освіта))

12 12 12 12

з них чоловіків од.

Річний 
статистичний 
звіт (зведена 

таблиця 1-ПО( 
освіта))

- - - -

середньорічне 
число  
штатних 
одиниць 
адмінперсонал
у, за умовами 
оплати 

од. штатний розпис 
на 01.09.2019 р. 11.5 11.5 11.5 11.5

середньорічне 
число штатних 
одниць 
спеціалістів

од. штатний розпис 
на 01.09.2019 р. 1 1 1 1

2 продукту
кількість 
освітніх 
закладів,що 
обслуговуютьс
я

од.

Річний 
статистичний 
звіт (зведена 

таблиця 1-ПО( 
освіта))

30 30 30 30

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



кількість 
проведених 
методичних 
об"єднань, 
нарад, 
семінарів, 
форумів, 
науковопракти

осіб План роботи на 
2019 рік 215 215 215 215

3 ефективності

кількість 
проведених 
заходів на 1 
педпрацівника

од.

розрахунок 
(відношення 

кількості 
проведених 
заходів до 
кількості 

працівників)

16 16 16 16  

4 якості

динаміка 
кількості 
заходів до 
попереднього 
року

відс.

розрахунок ( 
відношення 

кількості заходів 
поточного року 

до попереднього)

65% 65% 65% 65%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
____________

Таким чином, протягом 2019 року фінансування видатків Управлінню освіти міської ради ( КТПКВК МБ -  Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі 
освіти) проводилося  в повному обсязі відповідно до затверджених бюджетних призначень.

Начальниця управління освіти О.В.Барабаш
(ініціали/ініціал, прізвище)

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників



Начальниця планово-економічного відділу Є.Є. Аренсбург
(ініціали/ініціал, прізвище)



усього

11

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)



0

0

усього

11

усього

13





 

Таким чином, протягом 2019 року фінансування видатків Управлінню освіти міської ради ( КТПКВК МБ -  Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі 





(код)

(код)

(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)

N
з/п
1

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1
2

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 3 4 5 6 7 8 9

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки
(найменування відповідального виконавця)

3. 0611160
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Реформування системи освіти приведення ії до якісного нового рівня що відповідає провідним европейським стандартам

Завдання

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

2

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
Інші програми та заходи у сфері освіти



1.1 8032588 156853 8189441 7965593 156853 8122446 -66995

4151353 143048 4294401 4151353 143048 4294401 0

1745466 1745466 1742245 1742245 -3221

2135769 13805 2149574 2071995 13805 2085800 -63774

1.2 39820 39820 36200 36200 -3620

39820 39820 36200 36200 -3620

16144816 313706 16458522 12153146 299901 12453047 -70615

грив
ень

Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері освіти

Завдання1. Забезпечити складання і надання 
кошторисної, звітної, фінансової документації, 

фінансування установ освіти згідно з затвердженими 
кошторисами

Підпрограма 2: Інші програми та заходи у сфері освіти

Усього

Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 р.

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

N з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

Завдання 1. Забезпечити надання допомоги дітя-сиротам 
та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким 

виповнюється 18 років

Завдання 2. Забезпечити надання якісних послуг з 
централізованого господарського обслуговування

Завдання 3. Забезпечення профорієнтаціїї учнів, та 
професійної підготовки старшокласників



загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Підпрограма 1: 
Забезпечення діяльності 
інших закладів у сфері 

освіти

1.1

Завдання1. Забезпечити 
складання і надання 

кошторисної, звітної, 
фінансової документації, 

фінансування установ 
освіти згідно з 
затвердженими 

1 затрат

кількість централізованих 
бухгалтерій од.

 Річний 
статистичний 
звіт (зведена 

таблиця 1 - ПО 
(освіта)

1 1 1 1 0

середньорічне число 
штатних одиниць 
спеціалістів

од. штатний розпис 
на 01.09.2019 29 29 29 29 0

 з них жінок осіб

 Річний 
статистичний 
звіт (зведена 

таблиця 1 - ПО 
(освіта)

26 26 26 26

N з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

2

N з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело 
інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 



з них чоловіків осіб

 Річний 
статистичний 
звіт (зведена 

таблиця 1 - ПО 
(освіта)

3 3 3 3

2 продукту

кількість закладів, які 
обслуговує централізована 
бухгалтерія

од. внутрішній облік 36 36 36 36

кількість складених звітів 
працівниками бухгалтерії од.

книга реєстрації 
вихідної 

документації на 
2019 рік 

(фінансовий, 
казначейський,ст

атистичний, 
податкові 

звіти...)

20 20 20 20

кількість рахунків од. реєстр особових 
рахунків 17 17 17 17

3 ефективності

кількість установ, які 
обслуговує 1 працівник од.

розрахунок 
(відношення 

кількості 
установ до 
кількості 

спеціалістів)

1.2 1.2 1.2 1.2 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



кількість звітів, які надає 1 
працівник од.

розрахунок 
(відношення 

кількості 
складених звітів 

до кількості 
спеціалістів )

1.5 1.5 1.5 1.5 0

1.2

Завдання 2. Забезпечити 
надання якісних послуг з 
централізованого 
господарського 
обслуговування

1 затрат

кількість груп 
централізованого 
господарського 
обслуговування

од.

Річний 
статистичний 
звіт (зведена 

таблиця 1-ПО( 
освіта))

1 1 1 1

всього - середньорічне 
число ставок (штатних 
одиниць)

од. штатний розпис 
на 01.01.2019 22 22 18 18 -4

середньорічне число 
штатних одиниць 
спеціалістів

од. штатний розпис 
на 01.01.2019 5 5 5 5

середньорічне число 
штатних одиниць 
робітників

од. штатний розпис 
на 01.01.2019 17 17 13 13 -4

Аналіз стану виконання результативних показників

Скорочення 4 ставок сторожів 



1.3

Завдання 3. Забезпечення 
профорієнтаціїї учнів, та 
професійної підготовки 
старшокласників

1 затрат

кількість навчальних 
закладів од.

 Річний 
статистичний 
звіт (зведена 

таблиця 1 - ПО 
(освіта)

1 1

Кількість груп од. річний звіт 76 -
РВК

всього - середньорічне 
число ставок (штатних 
одиниць)

од. штатний розпис 
на 01.01.2019 21.75 21.75 18.63 18.63 -3.12

з них жінок

 Річний 
статистичний 
звіт (зведена 

таблиця 1 - ПО 
(освіта)

10 10 7 7 -3

з них чоловіків

 Річний 
статистичний 
звіт (зведена 

таблиця 1 - ПО 
(освіта)

8 8 10 10 2

середньорічне число 
посадових окладів (ставок) 
педагогічного персоналу

од. штатний розпис 
на 01.01.2019 1.25 1.25 0.33 0.33 -0.92

середньорічне число 
штатних одиниць 
адмінперсоналу, за 
умовами оплати праці 
віднесених до 
педагогічного персоналу

од. штатний розпис 
на 01.01.2019 9.5 9.5 7.8 7.8 -1.7



середньорічне число 
штатних одиниць 
спеціалістів

од. штатний розпис 
на 01.01.2019 2.5 2.5 2.5 2.5 0

середньорічне число 
штатних одиниць 
робітників

од. штатний розпис 
на 01.01.2019 8.5 8.5 8 8 -0.5

2 продукту

кількість учнів осіб річний звіт 76 -
РВК 100 100 22 22 -78

з них дівчата осіб річний звіт 76 -
РВК 38 38 8 8 -30

з них хлопці осіб річний звіт 76 -
РВК 62 62 14 14 -48

Кількість учнів, які 
отримали професійні 
посвідчення

осіб книга реєстрації 
свідоцтв 100 100 100 100

3 ефектівності

Видатки на 1 учня 
(середньорічні) грн

Розрахунково 
(відношення 

загальних 
витрат до 

чисельності 
учнів)

23146.2 23146.2 94181.59 94181.59 71035.39

4 якості

Динаміка отриманих 
посвідчень про освіту

Розрахунково 
(відношення 

виданих 
свідоцтв у 2018 
та 2019 роках)

100 100 100 100

2
Підпрограма 2: Інші 
програми та заходи у сфері 
освіти

Зменшення ставок в зв'язку зі зменшенням клькості дітей  з 01.09 2019р.,  які відвідують МНВК

Зменшення клькості дітей  з 01.09 2019р.,  які відвідують МНВК

збільшення середньорічних витрат на 1 учня в зв'язку зі зменненям дітей які відвідуть МНВК з 01.09.2019 р.



2.1

Завдання 1. Забезпечити 
надання допомоги дітям-
сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського 
піклування, яким 
виповнюється 18 років

1 продукту

середньорічна кількість 
отримувачів допомоги осіб

Список дітей, 
які знаходяться 
на первинному 
обліку ССД на 

2019 рік 

17 17 17 17

2 Ефективності

середній розмір допомоги грн.

Постанова КМУ 
від 25.08.2005 № 

823 "Про 
затвердження 

Порядку 
надання 

одноразової 
допомоги дітям-
сиротам і дітям, 

позбавленим 
батьківського 
піклування, 

після 
досягнення 18-

річного віку"  (із 
змінами)

1810 1810 1810 1810

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
____________



Таким чином, протягом 2019 року фінансування видатків Управлінню освіти міської ради ( КТПКВК МБ - Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти ) проводилося  в повному обсязі відповідно до 
затверджених бюджетних призначень, проте за підсумками  фінансового року деякі обсяги коштів загального фонду бюджету (70615 грн. ) залишилися невикористаними в зв'язку з кредиторською 

заборгованістю на 01.01.2020 р.

Начальниця управління освіти О.В.Барабаш
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальниця планово-економічного відділу Є.Є. Аренсбург
(ініціали/ініціал, прізвище)



спеціальний 
фонд усього

10 11

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Відхилення



0 -66995

0 0

0 -3221

13805 -49969

0 -3620

0 -3620

0 -70615

Відхилення



спеціальний 
фонд усього

10 11

спеціальний 
фонд усього

12 13

0

0

Відхилення



0



0

-4

-4



-3.12

-3

2

-0.92

-1.7



0

-0.5

-78

-30

-48

71035.39





Таким чином, протягом 2019 року фінансування видатків Управлінню освіти міської ради ( КТПКВК МБ - Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти ) проводилося  в повному обсязі відповідно до 
затверджених бюджетних призначень, проте за підсумками  фінансового року деякі обсяги коштів загального фонду бюджету (70615 грн. ) залишилися невикористаними в зв'язку з кредиторською 

О.В.Барабаш
(ініціали/ініціал, прізвище)

Є.Є. Аренсбург
(ініціали/ініціал, прізвище)



(код)

(код)

(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК

N
з/п
1

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 3 4 5 6 7 8 9

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки
(найменування відповідального виконавця)

3. 0611170 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Реформування системи освіти приведення ії до якісного нового рівня що відповідає провідним европейським стандартам

Завдання

Забезпечити належу методичну роботу в  установах освіти

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

2



1050262 7220 1057482 481044 7220 488264 -569218

1050262 7220 1050262 2320383 7220 2320383 -569218

грив
ень

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Завдання 1. 
Забезпечити підтримку 
осіб з особливими 
освітніми потребами

1 затрат

кількість інклюзивно-
ресурсних центрів од.

 Річний статистичний звіт 
(зведена таблиця 1 - ПО 

(освіта)
1 1 1 1 0

Забезпечити підтримку осіб з особливими освітніми 
потребами

Усього

Джерело інформації

Залишки планів в зв'язку з неповним штатом робітників інклюзівно-ресурсного ценру

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

N з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

2

N з/п Показники Одиниця 
 виміру

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 



всього - середньорічне 
число ставок (штатних 
одиниць)

од. штатний розпис на 
01.01.2019 12 12 3.5 3.5 -8.5

з них жінок од. штатний розпис на 
01.01.2019 4 4 4 4 0

з них чоловіків осіб
 Річний статистичний звіт 
(зведена таблиця 1 - ПО 

(освіта)
1 1 1

середньорічне число 
штатних одиниць 
адмінперсоналу, за 
умовами оплати праці 
віднесених до 
педагогічного персоналу

осіб
 Річний статистичний звіт 
(зведена таблиця 1 - ПО 

(освіта)
10 10 3.5 3.5 -6.5

середньорічне число 
штатних одиниць 
спеціалістів

од. штатний розпис на 
01.01.2019 1 1 -1

середньорічне число 
штатних одиниць 
робітників

од. штатний розпис на 
01.01.2019 1 1 -1

оснащення кабінетів 
інклюзивно- ресурсних 
центрів (бюджет 
розвитку)

тис.грн.

Розпорядження головної 
обласної адміністрації, 

керівника обласної 
військово-цивільної 

адміністрації від 
06.12.2018 р. № 1470/5-18 
"Про обласний бюджет на 

2019 рік"(зі змінами)

7.2 7.2 7.2 7.2 0



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Начальниця планово-економічного відділу Є.Є. Аренсбург
(ініціали/ініціал, прізвище)

____________

Таким чином, протягом 2019 року фінансування видатків Управлінню освіти міської ради ( КТПКВК МБ - Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів) проводилося  в повному обсязі відповідно до 
затверджених бюджетних призначень, проте за підсумками  фінансового року деякі обсяги коштів загального фонду бюджету (569218 грн. ) залишилися невикористаними в зв'язку з неукомлектованістю 

штатних робітників.

Начальниця управління освіти О.В.Барабаш
(ініціали/ініціал, прізвище)

Неукомлектованість штатів по інклюзивно-ресурсному центу . По штатному розпису  12 штатних одиниць, фактично працюють 3,5 штатні одиниці.
Аналіз стану виконання результативних показників



спеціальний 
фонд усього

10 11

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Відхилення



0 -569218

0 -569218

спеціальний 
фонд усього

10 11

спеціальний 
фонд усього

12 13

0

Відхилення

Відхилення



-8.5

0

1

-6.5

-1

-1

0 0



Є.Є. Аренсбург
(ініціали/ініціал, прізвище)

Таким чином, протягом 2019 року фінансування видатків Управлінню освіти міської ради ( КТПКВК МБ - Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів) проводилося  в повному обсязі відповідно до 
затверджених бюджетних призначень, проте за підсумками  фінансового року деякі обсяги коштів загального фонду бюджету (569218 грн. ) залишилися невикористаними в зв'язку з неукомлектованістю 

О.В.Барабаш
(ініціали/ініціал, прізвище)

Неукомлектованість штатів по інклюзивно-ресурсному центу . По штатному розпису  12 штатних одиниць, фактично працюють 3,5 штатні одиниці.



(код)

(код)

(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК

N
з/п
1

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 3 4 5 6 7 8 9

26434 26434 26434 26434 0

2

Підпрограма: Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з олімпійських видів спорту

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Реформування системи освіти приведення ії до якісного нового рівня що відповідає провідним европейським стандартам

Завдання

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

2. 0610000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки
(найменування відповідального виконавця)

3. 0615010 Проведення спортивної роботи в регіоні
(найменування бюджетної програми)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки
(найменування головного розпорядника)



13217 13217 13217 13217 0

13217 13217 13217 13217 0

26434 0 26434 26434 0 26434 0

гривен
ь

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1

Підпрограма: Проведення 
навчально-тренувальних 

зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

2

N з/п Показники Одиниц
я виміру

Джерело 
інформації

Завдання 2: Проведення навчально-тренувальних 
зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до 

всеукраїнських змагань
Усього

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

N з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних 
зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до 

регіональних змагань



Завдання 1: Проведення 
навчально-тренувальних 

зборів з олімпійських 
видів спорту з підготовки 
до регіональних змагань

затрат
кількість навчально-
тренувальних зборів з 
олімпійських видів спорту 
з підготовки до 
регіональних змагань

од. звітні дані 2 2 2 2 0

2 продукту

кількість учасників 
спортивно-масових заходів осіб

журнал обліку 
спортивно-

масових заходів
450 450 450 450 0

кількість людино-днів 
навчально-тренувальних 
зборів з олімпійських 
видів спорту з підготовки 
до регіональних змагань

од. звітні дані 67.5 67.5 67.5 67.5 0

з них жінок од. статистичні дані 89 89 89 89 0

з них чоловіків од. статистичні дані 361 361 361 361 0

3 ефектівності

середні витрати на 
проведення 1 спортивно-
масового заходу 

грн.

Розрахунково 
(відношення   
видатків,  до 

кількості 
спортивно-
масових 
закладів)

6608.5 6608.5 6608.5 6608.5 0



середні витрати на один 
людино-день навчально-
тренувальних зборів з 
олімпійських видів спорту 
з підготовки до 
регіональних змагань

грн.
розрахунок до 
кошторису на 

2019 рік
15 15 15 15 0

4 якості

кількість спортсменів, які 
протягом року посіли 
призові місця у 
регіональних змаганнях з 
олімпійських видів спорту

осіб протоколи 
змагань 369 369 369 369 0

Завдання 2: Проведення 
навчально-тренувальних 
зборів з олімпійських 
видів спорту з підготовки 
до всеукраїнських змагань

затрат
кількість навчально-
тренувальних зборів з 
олімпійських видів спорту 
з підготовки до 
всеукраїнських змагань

од. звітні дані 1 1 1 1 0

продукту

кількість учасників 
спортивно-масових заходів осіб

журнал обліку 
спортивно-

масових заходів
75 75 75 75 0

кількість людино-днів 
навчально-тренувальних 
зборів з олімпійських 
видів спорту з підготовки 
до всеукраїнських змагань 
змагань

од. звітні дані 13.5 13.5 13.5 13.5 0

ефектівності



середні витрати на 
проведення 1 спортивно-
масового заходу 

грн.

Розрахунково 
(відношення   
видатків,  до 

кількості 
спортивно-
масових 
закладів)

13217 13217 13217 13217 0

середні витрати на один 
людино-день навчально-
тренувальних зборів з 
олімпійських видів спорту 
з підготовки до 
регіональних змагань

грн.
розрахунок до 
кошторису на 

2019 рік
176.2 176.2 176.2 176.2 0

якості
кількість спортсменів, які 
протягом року посіли 
призові місця у 
всеукраїнських змаганнях 
з олімпійських видів 
спорту

осіб протоколи 
змагань 44 44 44 44 0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальниця планово-економічного відділу Є.Є. Аренсбург
(ініціали/ініціал, прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників

____________

Таким чином, протягом 2019 року фінансування видатків Управлінню освіти міської ради ( КТПКВК МБ - Проведення спортивної роботи в регіоні ) проводилося  в повному обсязі відповідно до 
затверджених бюджетних призначень.

Начальниця управління освіти О.В.Барабаш



спеціальний 
фонд усього

10 11

0

Відхилення

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)



0

0

0 0

спеціальний 
фонд усього

10 11

спеціальний 
фонд усього

12 13

Відхилення

Відхилення



0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0

(ініціали/ініціал, прізвище)

Є.Є. Аренсбург
(ініціали/ініціал, прізвище)

Таким чином, протягом 2019 року фінансування видатків Управлінню освіти міської ради ( КТПКВК МБ - Проведення спортивної роботи в регіоні ) проводилося  в повному обсязі відповідно до 

О.В.Барабаш



(код)

(код)

(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК

N
з/п
1

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 3 4 5 6 7 8 9

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки
(найменування відповідального виконавця)

3. 0615030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Реформування системи освіти приведення ії до якісного нового рівня що відповідає провідним европейським стандартам

Завдання

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

2



1 3726292 3726292 3584547 3584547 -141745

3726292 0 3726292 3584547 0 3584547 -141745

грив
ень

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0615031 Підготовка 

спортивного резерву та 
підвищення рівня 

фізичної підготовленості 
дітей дитячо-юнацькими 

1 затрат

Кількість закладів од.

Річний 
статистичний 
звіт (зведена 

таблиця 1-ПО( 
освіта))

1 1 1 1 0

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня 
фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими 

спортивними школами

Усього

Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 р.

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

N 
з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

2

N 
з/п Показники Одиниц

я виміру
Джерело 

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 



ккількість спортивних 
секцій од. річний звіт 5 - 

ФК 51 51 51 51 0

всього середньорічне 
число ставок штатних 
одиниць

од. штатний розпис 
на 01.01.2019 р. 41.75 41.75 41.75 41.75 0

з них жінок од.

Річний 
статистичний 
звіт (зведена 

таблиця 1-ПО( 
освіта))

12 12 12 12

з них чоловіків од.

Річний 
статистичний 
звіт (зведена 

таблиця 1-ПО( 
освіта))

18 18 18 18

середньорічне число 
посадових ставок 
педагогічного персоналу

од. штатний розпис 
на 01.01.2019 р. 21.25 21.25 21.25 21.25 0

середньорічне число  
штатних одиниць 
адмінперсоналу, за 
умовами оплати 
віднесених до 
педагогічного персоналу

од. штатний розпис 
на 01.01.2019 р. 2 2 2 2 0

середньорічне число 
штатних одниць 
спеціалістів

од. штатний розпис 
на 01.01.2019 р. 4 4 4 4 0

середньорічне число 
штатних одиниць 
робітникків

од. штатний розпис 
на 01.01.2019 р. 14.5 14.5 14.5 14.5 0

2 продукту
кількість учнів, що 
займаються в ДЮСШ осіб річний звіт 5 - 

ФК 450 450 450 450 0

з них дівчат осіб річний звіт 5 - 
ФК 89 89 89 89 0



з них хлопців осіб річний звіт 5 - 
ФК 361 361 361 361 0

кількість учнів ДЮСШ,що 
взяли участь у спортивних 
змаганнях

осіб
журнал обліку 

спортивно-
масових заходів

400 400 400 400 0

3 ефективності

середні витрати на одного 
учня грн.

розрахунок 
(відношення 

загальної суми 
витрат до 
загальної 

кількості дітей)

8280.6 8280.6 7965.6 7965.6 -315

якості

відсоток вихованців, 
ДЮСШ, які мають 
спортивні звання 

%

розрахунок ( 
відношення 
кількості  

вихованців до 
кількості 

получення 
спортивних 

звань)

10 10 34 34

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

О.В.Барабаш

Зменшення середніх витрат на  1 учня на рік, яка бере участь у спортивних змаганнях  склалось  зв'язку з кредиторською заборгованістю на 01.01.2020 р.

(ініціали/ініціал, прізвище)

____________

Таким чином, протягом 2019 року фінансування видатків Управлінню освіти міської ради ( КТПКВК МБ - Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  ) проводилося  в повному обсязі відповідно 
до затверджених бюджетних призначень, проте за підсумками  фінансового року деякі обсяги коштів загального фонду бюджету (141745 грн. ) залишилися невикористаними в зв'язку з 

кредиторською заборгованістю на 01.01.2020 р.

Начальниця управління освіти



Начальниця планово-економічного відділу Є.Є. Аренсбург
(ініціали/ініціал, прізвище)



спеціальний 
фонд усього

10 11

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Відхилення



0 -141745

0 -141745

спеціальний 
фонд усього

10 11

спеціальний 
фонд усього

12 13

0

Відхилення

Відхилення



0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

-315

О.В.Барабаш

Зменшення середніх витрат на  1 учня на рік, яка бере участь у спортивних змаганнях  склалось  зв'язку з кредиторською заборгованістю на 01.01.2020 р.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Таким чином, протягом 2019 року фінансування видатків Управлінню освіти міської ради ( КТПКВК МБ - Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  ) проводилося  в повному обсязі відповідно 
до затверджених бюджетних призначень, проте за підсумками  фінансового року деякі обсяги коштів загального фонду бюджету (141745 грн. ) залишилися невикористаними в зв'язку з 



Є.Є. Аренсбург
(ініціали/ініціал, прізвище)



(код)

(код)

(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК

N
з/п
1

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 3 4 5 6 7 8 9

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки
(найменування відповідального виконавця)

3. 0619770 Інші субвенції з місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Реформування системи освіти приведення ії до якісного нового рівня що відповідає провідним европейським стандартам

Завдання

Забезпечити належу методичну роботу в  установах освіти

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

2



1829852 1829852 1829852 1829852 0

0 1829852 1829852 1829852 1829852 0

грив
ень

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0619770  Забезпечення 
процесу формування і 
виконання місцевих 

бюджетів

1 затрат

Обсяг співфінансування 
з міського бюджету тис.грн. звітність 1829.9 1829.9 1829.9 1829.9

2 продукту

Забезпечення процесу формування і виконання місцевих 
бюджетів

Усього

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

N з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

2

N з/п Показники Одиниця 
 виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 



Капітальний ремонт 
(заміна вікон та вхідних 
дверей) в будівлі 
Костянтинівської 
спеціалізованої 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 
6 з поглибленим 
вивченням окремих 
предметів 
Костянтинівської 
міської ради за 
адресою: вул. 6 
Вересня,79 м. 
Костянтинівка

тис.грн.
додаток 5.1 до рішення 

міської ради від 
20.12.2018 р. № 6/90-1706

300 300 300 300

Реконструкція 
Костянтинівської 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 
1, Костянтинівської 
міської ради за адресою 
вул. Європейська ,58 м 
.Костянтинівка

тис.грн.
додаток 5.1 до рішення 

міської ради від 
26.09.2019 № 6/95-1831

641 641 641 641

Капітальний 
ремонт(заміна вікон та  
дверей, утеплення 
фасадів та покрівлі) 
будівлі 
Костянтинівського 
дошкільного 

тис.грн.
додаток 5.1 до рішення 

міської ради від 
20.12.2018 р. № 6/90-1706

837.4 837.4 837.4 837.4

Капітальний ремонт 
(термомодернізація) 
будівлі дошкільного 
навчального закладу 
№23 ("Усмішка") 
Костянтинівської 
міської ради по вул. 

тис.грн.
додаток 5.1 до рішення 

міської ради від 
20.12.2018 р. № 6/90-1706

51.5 51.5 51.5 51.5



2 якості

відсоток готовності 
робіт по об"єкту по вул. 
6 Вересня, 79м. 
Костянтинівка

відс.

Рівень будівельної 
готовності об'єкта на 
кінець бюджетного 

періоду, %

36 36 36 36

відсоток готовності 
робіт по об"єкту по вул. 
Европейської 50,м. 
Костянтинівка

відс.

Рівень будівельної 
готовності об'єкта на 
кінець бюджетного 

періоду, %

100 100 100 100

відсоток готовності 
робіт по об"єкту по вул. 
Европейської 58,м. 
Костянтинівка

відс.

Рівень будівельної 
готовності об'єкта на 
кінець бюджетного 

періоду, %

31 31 31 31

відсоток готовності 
робіт по об"єкту по вул. 
Партизанської 15,м. 
Костянтинівка

відс.

Рівень будівельної 
готовності об'єкта на 
кінець бюджетного 

періоду, %

5 5 5 5



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
____________

Таким чином, протягом 2019 року фінансування видатків Управлінню освіти міської ради ( КТПКВК МБ -  Інші субвенції з місцевого бюджету) проводилося  в повному обсязі відповідно до затверджених 
бюджетних призначень.

Начальниця управління освіти О.В.Барабаш
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальниця планово-економічного відділу Є.Є. Аренсбург
(ініціали/ініціал, прізвище)



спеціальний 
фонд усього

10 11

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Відхилення



0 0

0 0

спеціальний 
фонд усього

10 11

спеціальний 
фонд усього

12 13

0 0

Відхилення

Відхилення



0 0

0 0

0 0

0 0



0 0

0 0

0 0

0 0



Таким чином, протягом 2019 року фінансування видатків Управлінню освіти міської ради ( КТПКВК МБ -  Інші субвенції з місцевого бюджету) проводилося  в повному обсязі відповідно до затверджених 

О.В.Барабаш
(ініціали/ініціал, прізвище)

Є.Є. Аренсбург
(ініціали/ініціал, прізвище)



(код)

(код)

(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК

N
з/п
1

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п
1

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 3 4 5 6 7 8 9

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти міської ради м.Костянтинівки
(найменування відповідального виконавця)

3. 0618311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Реформування системи освіти приведення ії до якісного нового рівня що відповідає провідним европейським стандартам

Завдання

Забезпечити належу методичну роботу в  установах освіти

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

2



29699 29699 29699 29699 0

29699 29699 29699 29699 0

грив
ень

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 3 4 5 6 7 8 9

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0618311 Проведення 
робіт з інвентарізації 
джерел забруднення 

навколишнього 
середовища

1 затрат

Обсяг видатків тис.грн. виходячи з калькуляції 
затрат 29.7 29.7 29.7 29.7 0

2 продукту

Проведення робіт з інвентарізації джерел забруднення 
навколишнього середовища

Усього

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

N з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

2

N з/п Показники Одиниця 
 виміру Джерело інформації



інвентарізація газових 
котелень та 
опалювальних 
пристроїв у закладаї 
управління освіти

тис.грн.

Програма економічного і 
соціального розвитку м. 

Костянтинівка на 2019 рік 
(розділ охорона 
нвколишнього 

середовища)та основні 
напрямки розвитку на 

2020-2021 роки.

29.7 29.7 29.7 29.7 0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
____________

Таким чином, протягом 2019 року фінансування видатків Управлінню освіти міської ради ( КТПКВК МБ - Охорона та раціональне використання природних ресурсів) проводилося  в повному обсязі відповідно 
до затверджених бюджетних призначень.

Начальниця управління освіти О.В.Барабаш
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальниця планово-економічного відділу Є.Є. Аренсбург
(ініціали/ініціал, прізвище)



спеціальний 
фонд усього

10 11

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Відхилення



0 0

0 0

спеціальний 
фонд усього

10 11

спеціальний 
фонд усього

12 13

0

Відхилення

Відхилення



0

Таким чином, протягом 2019 року фінансування видатків Управлінню освіти міської ради ( КТПКВК МБ - Охорона та раціональне використання природних ресурсів) проводилося  в повному обсязі відповідно 

О.В.Барабаш
(ініціали/ініціал, прізвище)

Є.Є. Аренсбург
(ініціали/ініціал, прізвище)
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