
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М1шстерства фшанщв Украши 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакцп наказу М шютерства ф ш анав Украши 
В1Д 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВ1Т
про виконання паспорта бюджетноУ програми мюцевого бюджету станом

на 01.01.2019 року

1. 1000000 Вщдш культури М арювсько! районно! державно!’ аддшшстрацп ЛуганськоУ облает!
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1000000 Вщдш культури М арювсько! районно! державно! адмпнстращ ! Лугансько! облает!
(КПКВКМБ) (найменування в1дпов1дального виконавця)

3. 1011100 0960 _Надання спец1альн01 осв1ти школами естетичного виховання (музичними. художн1ми. хореограф1чними.
(КПКВКМ Б)(КФКВК)1 театральними. хоровими. мистецькими)

(найменування бюджетно! програми)

4. Видатки та надання креди та  за бюджетною програмою за звггний перюд

(грн)
Затверджено паспортом бюджетно) програми Касов! видатки (надан!кредиты) Вщхилення

загальний
фонд спещальний фонд разом загальний фонд спещальний фонд разом загальний

фонд спещальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1742641 276150 2018791 1738336 274766 2013102 -4305 -1384 -5689
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5. Напрями використання бюджетних копи ж:
(грн)

№
з/п

Напрями використання 
бюджетних кош пв

Затверджено у паспорт! 
бюджетно! програми

Касов! видатки (надаю кредита) Вщхилення

загальний
фонд

спещальний
фонд

усього загальний
фонд

спещальний
фонд

усього загальний
фонд

спещальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Надання спещально! осв1ти 
школами естетичного 
виховання (музичними,
ХУДОЖН1МИ,

хореограф1чними, 
театральними, хоровими, 
мистецькими)

1742641 276150 2018791 1738,336 274766 2013102 -4305 -1384
/

-5689

Усього 1742641 276150 2018791 1738,336 274766 2013102 -4305 -1384 -5689
Пояснения щодо причин вщхилення М1Ж касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорт! бюджетно! програми. 
Невикористаш кошти по загальному фонду: по КЕКВ 2111 у суш 45 грн. у зв'язку з лжарняним пращвника, по КЕКВ 2270 у сум1 4148 грн. -  економне 
використання енергоноспв. по КЕКВ 2800 у сум! 106 грн -  еколопчний податок оплачено у меншому розхпрг шж заплановано. По спещальному фонду: по 
КЕКВ 2240 у сум! 1261 грн. за касове обслуговування у зв'язку 13 внесениям батькгвсько! плати батьками через установи банив.

6. Видатки на реагпзащю регю нальних цшьових програм, яю виконуються в межах бюджетно! програми, за зван и й  
перюд

_______________________ (грн)
Е1азва

репонально! цшьово! програми
Затверджено паспортом 

бюджетно! програми 
на звггний перюд

Касов1 видатки 
(надаш кредити) 
за званий перюд

Вщхилення

загальний
фонд

спещальний
фонд разом загальний

фонд
спещальний

фонд разом загальний
фонд

спещальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Усього

7. Результативш показники бюджетно! поогоами та аншиз !х виконання:



№
з/
п

Показники Одиниця
ВИМ1РУ

Джерело
шформацп

Затверджено у паспорД 
бюджетно! програми

Фактичш результативш 
показники, досягнут! за 

рахунок касових видатюв 
(наданих кредитив)

Вщхилення

загальни 
й фонд

спещальни 
й фонд

усього загальн 
ий фонд

спещальни 
й фонд

усьог
о

загальни 
й фонд

спещальни 
й фонд

усьог
о

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

Кшыасть
установ

од. Зведення 
плашв по 
мереж1, 
штатах 1 

контингента 
х установ, 

що
фшансуютьс 
я з мюцевих 

бюджетов

1 1 1 1 /“

Середня
КШЬКЮТЬ

ставок -всього

од. Ш татний 
розпис на 
2018 р1к

23,67 1,06 24,73 23,73 1,0 24,73

в тому ЧИСЛ1
педагопчних
ставок

од. Ш татний 
розпис на 
2018 р1к

16,17 1,06 17,23 16,23 1,0 17,23 0,06 -0,06

КЛЛЬКЮТЬ

клас1в
од. Статут

псмнз
(ТТТР.В) 
М аривськог 
о району

24 24 24 24

Пояснения щодо причин розб1жностей м1ж затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розб1жностей немае.
2 продукту

Середня
кшыасть
УЧН1В, ЯК1

отримують 
освггу у 
школах

ОС1б Наказ «Про 
зарахування 

учшв до
ШКОЛИ» В1Д

31.08.2018р. 
№ 12-У

216 216 216 216
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естетичного
виховання,
всього

Середня
кшыасть
у Ч Ш В ,

звшьнених вщ 
плати за 
навчання

0 С 1 б Наказ «Про 
встановленн 

я розм1ру 
плати за 
навчання
псмнз
(Ш ЕВ )в

2018-2019
навч.рощ.

Про
визначення
категор1й

пшьговшав.
»  В1Д

27.08.2018 
року № 13

16 16 16 16

/

Пояснения щодо причин розб1жностей М1ж затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розб1жностей немае.
3 ефективностт

К Ш Ь М С Т Ь  

учшв на одну 
педагопчну 
ставку

од. розрахунок
(вщношення

К1ЛЬКОСТ1 

учшв ДО 
КШБКОСТ1

штатних 
педагопчни 

х ставок)

12,54 12,54 12,54 12,54

Витрати на 
навчання 
одного учня, 
який отримуе
О СВ1Ту В 

школах

грн. розрахунок 
(вщношення 

видатшв 
загального 1 
спец1альног 
о фонд!в до

8067,78 1278,47 9346,25 8047,85 1272,07 9319,92 -19,93 -6,4 -26,33



естетичного
виховання

К1ЛВКОСТ1

учшв)
У Т О М у ЧИСЛ1

за рахунок 
плати за 
навчання у 
школах 
естетичного 
виховання

грн. розрахунок ( 
в1дношення

ВИДЗТК1В

спещальног 
о фонду до

КШБКОСТ1

учшв)

355,48 355,48 349,08 349,08 -6,4

/

-6,4

Пояснения щодо причин розб1жностей м1ж затвердженими та досягнутими результативними показниками. Витрати на одного учня, який 
отримуе осв!ту в школах естетичного виховання зменшилися за рахунок економй к о н т в  на кшець бюджетного перюду.
4 ЯКОСТ1

Динам1ка
збшьшення
К1ЛБКОСТ1 

уЧН 1В , Я И

отримують
ОСВ1Ту у

школах 
естетичного 
виховання у 
плановому 
перюд1
В1ДПОВ1ДНО ДО

фактичного 
показника 
попереднього 
перюду

% розрахунок ( 
вщношення 

планово!
К1ЛЬКОСТ1 

уЧН1В у  

2018р. до 
фактичного 
показника
К1ЛБКОСТ1 

учн!в у 
2017р.)

100 100 100 100 100 100

В1ДСОТОК

обсягу плати 
за навчання у 
школах 
естетичного 
виховання в 
загальному
О0СЯ31

видатюв на 
отримання

% розрахунок ( 
вщношення 

обсягу 
батьювсько!

плати до 
загального 

обсягу 
видатюв 

загального 1 
спещальног

3,80 3,80 3,75 3,75 -0,05 -0,05



0С В 1ТИ  у

зазначешй
ШКОЛ!

о фонду)

Пояснения щодо причин розб1жностей мгж затвердженими та досягнутими результативними показниками. Обсяг плати за навчання у школах 
естетичного виховання в загальному обсяз1 видатюв на отримання освгги у зазначешй ш кол1 зменшився на 0,05 % у зв ’язку 13 невикористаними 
коштами на кшець року по касовому обслуговуванню (по видатках за рахунок батьювсько! плати)._____________________________________________

Анал1з стану виконання результативних показниюв /

У межах бюджетно! програми утримуеться одна установа Початковий спещал130ваний мистецький навчальний заклад (школа 
естетичного виховання) Марювського району Лугансько! обласп 13 затвердженою середньорачною штатною чисельшстю 24,73 ставок, у тому 
числ1 кер1вник1в -  2 ставки, педагопчних пращвниюв -  17,23, обслуговуючого та техшчного персоналу -  5,5 ставок. Касов1 видатки загального 
фонду на утримання ПСМНЗ (Ш ЕВ) М арювського району склали 1738336 грн., що на 4305 грн. менше вщ показника, передбаченого 
паспортом бюджетно! програми, який становить 1742641 грн. Економ1я кошЛв виникла внаслщок економй кошЕв по енергоноаях, за рахунок 
л1карняного та по сплаЛ еколопчного податку. Видатки спещального фонду на утримання закладу менпп показника передбаченого паспортом 
бюджетно! програми на 1384 грн. та складають 274766 грн., що зумовлене зменшенням видатюв по касовому обслуговуванню у зв ’язку 13 
внесениям батьювсько! плати батьками через установи банюв.

Кредиторська заборговашсть за п1дсумками 2018 року ( станом на 01.01.2019р.) вщсутня. Дебггорська заборговашсть за пщсумками 
2018 року ( станом на 01.01.2019р.) по плат1 за навчання становить 4470 грн.

Ш кола мистецтв надае початкову мистецьку осв1ту за вщдшеннями музичне(клас фортеп1ано, клас народш М1ХОВ1 1нструменти), 
хореограф1чне, вокальне, образотворче, шструментальна мистецька естрада, пщготовче вщдшення загального естетичного розвитку. Всього 
освггу в школ! здобувають 216 учшв, 16 з яких звшьняються вщ плати за навчання вщпов1дно до документ1в, як! пщтверджують наявн!сть пшьг.

О .В .Б азкало
(п!дпис) (1шщали та прпвище)

СЛ.М еженська__
(п1дпис) (1н!ц1али та пр1звище)

К ер1вник установи головного 
бюджетних кош т1в

Головний бухгалтер установи 
розпорядника бюджетних конгп


