
2021 рік

1. (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(6)(1)(1)(1)(8)(2) (1) (1) (8) (2) (0) (9) (9) (0)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

N
з/п

1

гривень

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

Управлiння гуманiтарної сфери виконавчого комiтету Люблинецької селищної ради (4)(1)(0)(6)(6)(3)(2)(0)
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(4)(1)(0)(6)(6)(3)(2)(0)Управлiння гуманiтарної сфери виконавчого комiтету Люблинецької селищної ради
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (код бюджету)

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної

програми
Напрями використання бюджетних коштів*

N
з/п

(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

Забезпечити надання якісної, сучасної та доступної середньої освіти "Нова українська школа"

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

Завдання

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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



загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 196 915 70 237 267 152 177 569 69 615 247 184 -19 346 -622 -19 968

196 915 70 237 267 152 177 569 69 615 247 184 -19 346 -622 -19 968

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 затрат

1

Обсяг видатків на придбання засобів навчання та
обладнання для навчальних кабінетів початкової
школи, підпищення кваліфікації пелагогічних
працівників та проведення супервізії, у тому числі
на:

грн. Кошторис 196 915,00 70 237,00 267 152,00 177 569,44 69 614,86 247 184,30 -19 345,56 -622,14 -19 967,70

2

Обсяг видатків на придбання засобів навчання та
обладнання для навчальних кабінетів початкової
школи, підпищення кваліфікації пелагогічних
працівників та проведення супервізії, у тому числі
на:(закупівлю засобів навчання та обладнання
(крім комп`ютерного)???? ?
`�? ??��??������? ???�? ? ? ? ��????��??

грн. Звіт установ 58 295,00 - 58 295,00 58 295,00 - 58 295,00 - - -

Усього

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

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)N
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

2

Усього

Показники

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)Джерело
інформації

Одиниця виміру

Відхилення
N
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
N
з/п

2

Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання



3

Обсяг видатків на придбання засобів навчання та
обладнання для навчальних кабінетів початкової
школи, підпищення кваліфікації пелагогічних
працівників та проведення супервізії, у тому числі
на:(закупівлю комп`ютерного обладнання)

грн. Звіт установ - 70 237,00 70 237,00 - 69 614,86 69 614,86 - -622,14 -622,14

4

Обсяг видатків на придбання засобів навчання та
обладнання для навчальних кабінетів початкової
школи, підпищення кваліфікації пелагогічних
працівників та проведення супервізії, у тому числі
на:(закупівлю сучасних меблів для учнів
початкових класів нової у???? ? `�? ??��??

грн. Звіт установ 84 613,00 - 84 613,00 84 613,00 - 84 613,00 - - -

5

Обсяг видатків на придбання засобів навчання та
обладнання для навчальних кабінетів початкової
школи, підпищення кваліфікації пелагогічних
працівників та проведення супервізії, у тому числі
на:(підвищення кваліфікації вчителів, асистентів
вчителів у закла???? ?
`�? ??��??������? ???�? ? ? ? ��????��??�� ?� ? ??????�� �?

грн. Звіт установ 582,00 - 582,00 - - - -582,00 - -582,00

6

Обсяг видатків на придбання засобів навчання та
обладнання для навчальних кабінетів початкової
школи, підпищення кваліфікації пелагогічних
працівників та проведення супервізії, у тому числі
на:(проведення супервізії)

грн. Звіт установ 5 076,00 - 5 076,00 3 341,44 - 3 341,44 -1 734,56 - -1 734,56

7

Обсяг видатків на придбання засобів навчання та
обладнання для навчальних кабінетів початкової
школи, підпищення кваліфікації пелагогічних
працівників та проведення супервізії, у тому числі
на:(підвищення кваліфікації вчителів, які
забезпечують здобуття у???? ?
`�? ??��??������? ???�? ? ? ? ��????��??��

грн. Звіт установ 48 349,00 - 48 349,00 31 320,00 - 31 320,00 -17 029,00 - -17 029,00

2 продукту

8

Кількість початкових класів загальної середньої
освіти, які потребуватимуть оснащення НУШ

од.

Мережа
розпорядників і

одержувачів
коштів місцевого

бюджету

5,00 - 5,00 5,00 - 5,00 - - -

9

Кількість учнів початкових класів

осіб

Мережа
розпорядників і

одержувачів
коштів місцевого

бюджету

98,00 - 98,00 86,00 - 86,00 -12,00 - -12,00



10

Кількість вчителів, які проходять підвищення
кваліфікації  в комунальних закладах
післядипломної освіти

осіб Звіт установ 5,00 - 5,00 5,00 - 5,00 - - -

11
Кількість вчителів, які проходять підвищення
кваліфікації на 5-11 (12) класи осіб Звіт установ 33,00 - 33,00 40,00 - 40,00 7,00 - 7,00

12

Кількість початкових закладів загальної середньої
освіти

од.

Мережа
розпорядників та

одержувачів
коштів місцевого

бюджету

2,00 - 2,00 2,00 - 2,00 - - -

3 ефективності

13
Середні витрати на придбання засобів навчання та
обладнання (крім комп`ютерного) грн. Розрахунок 11 659,00 - 11 659,00 11 659,00 - 11 659,00 - - -

14 Середні витрати на придбання сучасних меблів грн. Розрахунок 863,00 - 863,00 863,00 - 863,00 - - -

15
Середні витрати на придбання комп`ютерного
обладнання грн. Розрахунок - 14 047,00 14 047,00 - 13 922,97 13 922,97 - -124,03 -124,03

16 Середні витрати на проведення супервізії грн. Розрахунок 254,00 - 254,00 668,29 - 668,29 414,29 - 414,29

17
Середні витрати на підвищення кваліфікації
вчителів, асистентів грн. Розрахунок 116,00 - 116,00 - - - -116,00 - -116,00

18

Середні витрати на підвищення кваліфікації
вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11
(12) класів загальної середньої освіти

грн. Розрахунок 1 465,00 - 1 465,00 783,00 - 783,00 -682,00 - -682,00

4 якості

19

Відсоток використаної субвенції на виконання
заходів, спрямованих на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа» за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам

відс. Звітні дані - - - - - - - - -

Відсоток неосвоєних коштів на потреби НУШ складає 9,8% по загальному фонду та 0,9% по спеціальному фонду.

При виконанні бюджетної програми в 2021 році утворився залишок коштів 19967,7 грн., що складає 7,7% від бюджетних призначень.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Шум О. П.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



(ініціали/ прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів

Новосад О. А.
(ініціали/ прізвище)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}


