
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)(2)(0)(0) (1) (2) (0) (0) (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

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)

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими

освітніми потребами (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

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Завдання

Забезпечити надання відповідних освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами

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

1 259 146 - 259 146 257 892 - 257 892 -1 254 - -1 254

2 - 89 458 89 458 - 88 235 88 235 - -1 223 -1 223

259 146 89 458 348 604 257 892 88 235 346 127 -1 254 -1 223 -2 477

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

кількість освітніх закладів, які надають відповідні
послуги особам з особливими освітніми потребами од. Звіт закладу 4,00 - 4,00 - - - -4,00 - -4,00

2
кількість договорів, укладених для відпрацювання
корекційних годин од. Звіт закладу 27,00 - 27,00 - - - -27,00 - -27,00

2 продукту

3 кількість осіб, які отримують інклюзивну освіту осіб Звіт закладу 30,00 - 30,00 - - - -30,00 - -30,00

3 ефективності

4
середні витрати на виконання одного договору
надання інклюзивної освіти грн. Розрахунок 8 565,04 - 8 565,04 - - - -8 565,04 - -8 565,04

5
середні витрати на надання інклюзивної освіти в
розрахунку на одну особу - отримувача послуг грн. Розрахунок 929,67 2 981,93 3 911,60 - - - -929,67 -2 981,93 -3 911,60

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 надання відповідних освітніх послуг для дітей з особливими освітніми
потребамиЗакупівля спеціального обладнання та матеріалів для інклюзивної освіти

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання



4 якості

- - - - - - - - -

Відсоток освоєних коштів на потреби інклюзивного навчання складає 99,52% по загальному фонду та 98,63% по спеціальному фонду.

При виконанні бюджетної програми в 2021 році утворився залишок коштів 2477,17 грн., що складає 0,7% від бюджетних призначень. Тобто в цілому результативні показники 2021
року виконані повністю.

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

(ініціали/ прізвище)

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

Новосад О. А.
(ініціали/ прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

{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}


