
ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0610160 0160   0111 02530000000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Забезпечення керівництва і управління у сфері освіти та культури

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1

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

гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
2028285,00 0,00 2028285,00 2027511,47 0,00 2027511,47 -773,53 0,00 -773,53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№
з/п

№
з/п

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих 
законодавством повноважень у відповідній сфері

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського 
Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у 



 Причиною відхилень є економія за рахунок лік.листів

Усього 2028285,00 0,00 2028285,00 2027511,47 0,00 2027511,47 -773,53 0,00 -773,53

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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

Затрат

1
кількість штатних одиниць од.

8,00 0,00 8,00 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00

Продукту

2
од.

660,00 0,00 660,00 1460,00 0,00 1460,00 800,00 0,00 800,00

Розбіжність виникла в результаті надходження більшої кількості кореспонденції та запитів, збільшення кількості звернень громадян та отриманих листів відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"

3
од. розпоряджень

180,00 0,00 180,00 393,00 0,00 393,00 213,00 0,00 213,00

Підготовлено наказів більше чим планувалось

Ефективності

4
од.

60,00 0,00 60,00 182,00 0,00 182,00 122,00 0,00 122,00

.Пояснення розбіжностей пояснюється заміною показників продукту

5
од.

22,00 0,00 22,00 49,00 0,00 49,00 27,00 0,00 27,00

.Пояснення розбіжностей пояснюється заміною показників продукту

6
витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. розрахунок

253,53 0,00 253,53 253,40 0,00 253,40 -0,13 0,00 -0,13

Економія коштів у розрахунку на одну штатну одиницю

Якості

7
відс. розрахунок

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у 
відповідній сфері

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

№
з/п

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

мережа, зміна 
структури

кількість отриманих листів, звернень, заяв, 
скарг

книга вхідної 
докуметаці

кількість прийнятих нормативно-правових 
актів

кількість виконаних листів, звернень, заяв, 
скарг на одного працівника

книга вхідної 
документаці

кількість прийнятих нормативно-правових 
актів на одного працівника

книга реєстрації 
наказів

відсоток вчасно виконаних листів, заяв, 
звернень, скарг до загальної кількості



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Начальник Лариса МАЦІПУРА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Тетяна ГОНЧАРУК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Касові видатки за 2020 рік склали 2027511,47 грн., що на 773,53 грн. менше видатків затверджених паспортом та складають 99,96 % річного плану. Відхилення фактичних показників від 
планових за результатами 2020 року пояснюється економією заробітної плати з нарахуваннями за рахунок лікарняних листків, наданими послугами по цінах нижче запланованих. 
Надходженням більшої кількості кореспонденції та запитів, збільшенням кількості звернень громадян. Підготовлено більше наказів чим планувалось.

В ході виконання бюджетної програми були реалізовані функції державної політики. Внаслідок використання коштів загального фонду протягом 2020 року своєчасно проводились ремонт за 
заправки комп'ютернрого обладнання, програмне забезпечення апарату, були придбані різні предмети, матеріали та інвентар. Ефектично забезпечено і організовано роботу всіх закладів освіти 
та культури Лука-Мелешківської сільської ради. Своєчасне фінансування видатків по всім статтям витрат кошторису на 2020 рік забезпечило виконання бюджетної програми у повному обсязі.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611010 1010   0910 Надання дошкільної освіти 02530000000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти 

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

2 Забезпечити збереження енергоресурсів

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

гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№
з/п

Реалізація єдиної державної політики у галузі дошкільної освіти, підвищення якості дошкільної освіти освіти

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд



1
5755962,00 429185,71 6185147,71 5742144,52 429185,71 6171330,23 -13817,48 0,00 -13817,48

Причиною відхилень є економія коштів через лікарняні листки, закупівлею матеріалів по цінам нижче запланованих

2 Забезпечення збереження енергоресурсів 415065,00 0,00 415065,00 415057,93 0,00 415057,93 -7,07 0,00 -7,07

Причиною відхилень є економія коштів завдяки придбанню енергоносіїв по цінам нижче ніж планувалось

Усього 6171027,00 429185,71 6600212,71 6157202,45 429185,71 6586388,16 -13824,55 0,00 -13824,55

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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Програма розвитку  освіти на 2020 рік 6171027,00 429185,71 6600212,71 6157202,45 429185,71 6586388,16 -13824,55 0,00 -13824,55

Причиною відхилень є економія коштів через лікарняні листки, закупівлею матеріалів по цінам нижче запланованих

УСЬОГО 6171027,00 429185,71 6600212,71 6157202,45 429185,71 6586388,16 -13824,55 0,00 -13824,55

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

Затрат

1
од. мережа

60,25 0,00 60,25 60,25 0,00 60,25 0,00 0,00 0,00

2

Обсяг видатків на оплату природнього газу тис.грн.

261,35 0,00 261,35 261,35 0,00 261,35 0,00 0,00 0,00

3 кількість груп од. мережа 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00

4

Обсяг видатків на оплату електроенергії тис.грн.

153,71 0,00 153,71 153,71 0,00 153,71 0,00 0,00 0,00

5 кількість дошкільних навчальних закладів од. мережа 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

6
од. штатний розпис

26,50 0,00 26,50 26,50 0,00 26,50 0,00 0,00 0,00

Продукту

7

Обсяг споживання природнього газу тис.куб.м

28,19 0,00 28,19 32,06 0,00 32,06 3,87 0,00 3,87

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

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

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

№
з/п

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Усього - середньорічне число ставок/штатних 
одиниць

рішення 32 сесії 7 
скликання від 
24.12.2019 р. №821, 
план використання 
бюджетних коштів

рішення 32 сесії 7 
скликання від 
24.12.2019 р. №821, 
план використання 
бюджетних коштів

середньорічне число ставок/штатних одиниць 
педагогічного персоналу

акти виконаних 
робіт,розрахунки, 
показники лічильників



Відхилення пояснюється поганими кліматичними умовами

8

Обсяг споживання електроенергії тис.кВт.год

43,92 0,00 43,92 47,70 0,00 47,70 3,78 0,00 3,78

Відхилення пояснюється поганими кліматичними умовами

9
осіб розрахунок

276,00 0,00 276,00 276,00 0,00 276,00 0,00 0,00 0,00

Ефективності

10
грн. розрахунок

9,27 0,00 9,27 8,15 0,00 8,15 -1,12 0,00 -1,12

Відхилення пояснюється придбанням газу по ціні нижчій чим планувалось

11 Середні витрати на 1 кВт електроенергії грн. розрахунок 3,50 0,00 3,50 3,20 0,00 3,20 -0,30 0,00 -0,30

Відхилення пояснюється придбанням електричної енергії по ціні нижчій чим планувалос

12 середні витрати на 1 дитину грн. розрахунок 20854,93 1555,02 22409,95 20804,87 1555,02 22359,89 -50,06 0,00 -50,06

Відхилення пояснюється економією бюджетних асигнувань

13 діто-дні відвідування днів розрахунок 33396,00 0,00 33396,00 33396,00 0,00 33396,00 0,00 0,00 0,00

Якості

14
відс. розрахунок

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

15
відс. розрахунок

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

16
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою відс. розрахунок

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

17 кількість днів відвідування од. розрахунок 121,00 0,00 121,00 121,00 0,00 121,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Начальник Лариса МАЦІПУРА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Тетяна ГОНЧАРУК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

акти виконаних 
робіт,розрахунки, 
показники лічильників

кількість дітей, що відвідують дошкільні 
заклади

Середні витрати на 1 куб.метр природнього 
газу

Рівень забезпечення природнім газом до 
потреби

Рівень забезпечення електроенергією до 
потреби

Касові видатки по загальному фонду за 2020 рік склали 6157202,45 грн., що на 13824,55 грн. менше видатків затверджених паспортом та складають 99,78% річного плану. Відхилення 
фактичних показників від планових за результатами 2020 року в сумі 13824,55 грн пояснюється економією коштів через лікарняні листки. Касові видатки за 2020 рік по спеціальному фонду 
склали 429185,71 грн, та складають 100 % річного плану.

В ході виконання бюджетної програми були реалізовані функції державної політики. Внаслідок використання коштів загального фонду протягом 2020 року своєчасно проводилося технічне 
обстеження газопостачання та газового обладнання, дезінфікація приміщення, поточні ремонти, оплата телекомунікаційних послуг та послуг доступу до інтернету, послуги та роботи 
протипожежного призначення, були придбані різні предмети, матеріали та інвентар , зокрема рушники, постіль, дитячі ковдри, подушки,матраци,меблі, посуд, фарба та господарські товари, 
іграшки за рахунок коштів ОТГ. Начальне приладдя, корекційні засоби, розвиваючі іграшки, ноутбук за рахунок Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами. Діти з цікавістю та захватом приймали участь у святкових ранках : Ось яка ялиночка
Свято мами, Осінні листочки,Свято урожаю, Тематичних заняттях : Великоднє яєчко, Майбутні захисники Вітчизни, Ой, Весна іде., музичних розвагах, лялькових виставах, розвагах з БЖД, 
фізкультурних розвагах та святах.
 Своєчасне фінансування видатків по всім статтям витрат кошторису на 2020 рік забезпечило дітей якісною дошкільною освітою, як, обов'язковою первинною складовою частиною системи 
безперервної освіти в Україні, згідно Закону України "Про дошкільну освіту" та виконання бюджетної програми у повному обсязі.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611020 1020   0921 02530000000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

2 Забезпечити збереження енергоресурсів

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

4 Забезпечення придбання обладнання для їдалень (харчоблоків закладів середньої освіти)

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№
з/п

№
з/п



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

гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
28527892,00 2499444,53 31027336,53 24888435,34 2498891,64 27387326,98 -3639456,66 -552,89 -3640009,55

 закупівля товарів по цінам нижче ніж планувалось

2 Забезпечення збереження енергоресурсів 945305,00 0,00 945305,00 941056,59 0,00 941056,59 -4248,41 0,00 -4248,41

Причиною відхилень є придбання газу та електричної енергії  по ціні нижчій чим планувалось

3
237503,00 86606,00 324109,00 237488,00 86606,00 324094,00 -15,00 0,00 -15,00

Причиною відхилень є закупівля товарів по цінам нижче ніж планувалось

4
Придбання обладнання для їдалень (харчоблоків закладів середньої освіти) 70000,00 429000,00 499000,00 63979,76 422397,00 486376,76 -6020,24 -6603,00 -12623,24

Причиною відхилень є закупівля товарів по цінам нижче ніж планувалось

Усього 29780700,00 3015050,53 32795750,53 26130959,69 3007894,64 29138854,33 -3649740,31 -7155,89 -3656896,20

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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Програма розвитку освіти на 2020 рік 29780700,00 3015050,53 32795750,53 26130959,69 3007894,64 29138854,33 -3649740,31 -7155,89 -3656896,20

Причиною відхилень є зменшення видатків на оплату праці, закупівлею товарів по цінам нижче ніж планувалось

УСЬОГО 29780700,00 3015050,53 32795750,53 26130959,69 3007894,64 29138854,33 -3649740,31 -7155,89 -3656896,20

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

Затрат

1
од. штатний розпис

183,91 0,00 183,91 183,91 0,00 183,91 0,00 0,00 0,00

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної 
середньої освіти

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

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

№
з/п

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Усього середньорічне число ставок/штатних 
одиниць



2

Обсяг видатків на оплату природнього газу тис.грн.

462,50 0,00 462,50 462,50 0,00 462,50 0,00 0,00 0,00

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

бюджетних коштів

3
Обсяг видатків грн.

237503,00 86606,00 324109,00 237503,00 86606,00 324109,00 0,00 0,00 0,00

4
грн.

70000,00 429000,00 499000,00 70000,00 429000,00 499000,00 0,00 0,00 0,00

5 кількість закладів (за ступенями шкіл), од. мережа 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00

6

Обсяг видатків на оплату електроенергії тис.грн.

333,90 0,00 333,90 333,90 0,00 333,90 0,00 0,00 0,00

7 кількість класів (за ступенями шкіл) од. мережа 49,00 0,00 49,00 49,00 0,00 49,00 0,00 0,00 0,00

8
од. мережа

107,21 0,00 107,21 107,21 0,00 107,21 0,00 0,00 0,00

9
од. мережа

76,70 0,00 76,70 76,70 0,00 76,70 0,00 0,00 0,00

10

Обсяг видатків на оплату вугілля тис.грн.

148,80 0,00 148,80 148,80 0,00 148,80 0,00 0,00 0,00

11
тис.грн. розрахунок

193,10 50,20 243,30 257,41 50,20 307,61 64,31 0,00 64,31

Відхилення пояснюється збільшенням асигнувань згідно рішення сесії

Продукту

12
од. подання

100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00

13
од.

0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

14

Обсяг споживання природнього газу тис.куб.м

49,89 0,00 49,89 56,75 0,00 56,75 6,86 0,00 6,86

Відхилення пояснюється поганими кліматичними умовами

15

Обсяг споживання електроенергії тис.кВт.год

95,40 0,00 95,40 104,34 0,00 104,34 8,94 0,00 8,94

Відхилення пояснюється поганими кліматичними умовами

16 Кількість одиниць придбаного товару од. розрахунок, подання 16,00 10,00 26,00 16,00 10,00 26,00 0,00 0,00 0,00

17 кількість учнів осіб мережа 868,00 0,00 868,00 868,00 0,00 868,00 0,00 0,00 0,00

18 кількість днів відвідування днів розрахунок 169,00 0,00 169,00 169,00 0,00 169,00 0,00 0,00 0,00

19 Обсяг споживання вугілля розрахунок,подання 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00

Ефективності

20 Витрати на 1 учня грн. розрахунок 2375,03 866,06 3241,09 2375,03 866,06 3241,09 0,00 0,00 0,00

рішення 32 сесії 7 
скликання від 
24.12.2019 р. №821, 
план використання 

рішення 37 сесії 7 
скликання №929 від 
22.05.20

Обсяг видатків для придбання обладнання 
для їдалень (харчоблоків закладів середньої 
освіти)

рішення 38 сесії 7 
скликання від 
19.06.2020 № 1019

рішення 32 сесії 7 
скликання від 
24.12.2019 р. №821, 
план використання 
бюджетних коштів

середньорічне число ставок/штатних одиниць 
педагогічного персоналу

середньорічне число ставок/штатних одиниць 
робітників

рішення 32 сесії 7 
скликання від 
24.12.2019 р. №821, 
план використання 
бюджетних коштів

Обсяг витрат на закупівлю предметів, 
обладнання та інвентаря

Кількість учнів, що забезпечені засобами 
навчання та обладнання, сучасними 
меблями,компютерним обладнанням

Кількість закладів в яких буде придбано 
обладнання для їдалень

рішення 38 сесії 7 
скликання від 
19.06.2020 № 1019

акти виконаних 
робіт,розрахунки, 
показники лічильників

акти виконаних 
робіт,розрахунки, 
показники лічильників



21
грн. розрахунок

9,27 0,00 9,27 8,15 0,00 8,15 -1,12 0,00 -1,12

Відхилення пояснюється придбанням газу по ціні нижчій чим планувалось

22 Середня вартість одиниці придбаного грн. розрахунок 4375,00 42900,00 47275,00 4375,00 42900,00 47275,00 0,00 0,00 0,00

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

обладнання

23 Середні витрати на 1 кВт електроенергії грн. розрахунок 3,50 0,00 3,50 3,20 0,00 3,20 -0,30 0,00 -0,30

Відхилення пояснюється придбанням газу по ціні нижчій чим планувалось

24 середні витрати на 1 учня грн. розрахунок 32866,23 2879,54 35745,77 28673,31 2878,91 31552,22 -4192,92 -0,63 -4193,55

Відхилення пояснюється економією бюджетних асигнувань

25 діто-дні відвідування днів розрахунок 146692,00 0,00 146692,00 146692,00 0,00 146692,00 0,00 0,00 0,00

26 Середні витрати на 1 т. вугілля грн. розрахунок 6200,00 0,00 6200,00 6200,00 0,00 6200,00 0,00 0,00 0,00

Якості

27
відс. розрахунок

0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

28
відс. розрахунок

0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

29
відс. розрахунок

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

30
відс. розрахунок

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

31
Відсоток дітей охоплених загальною освітою відс. розрахунок

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

32
відс. розрахунок

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

33 Рівень забезпечення вугіллям до потреби відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Середні витрати на 1 куб.метр природнього 
газу

Відсоток кількості придбаних засобів навчання 
та обладнання, сучасних меблів та 
компютерного обладнання

Відсоток забезпечення обладнанням для 
їдалень (харчоблоків закладів середньої 
освіти)

Рівень забезпечення природнім газом до 
потреби

Рівень забезпечення електроенергією до 
потреби

Рівень виконання завдання бюджетної 
програми до обсягів фінансування

Видатки по загальному фонду за 2020 рік склали 26130959,69 грн., що на 3649740,31 грн менше видатків затверджених паспортом та складають 87,74% річного плану. Відхилення фактичних 
показників від планових за результатами 2020 року в сумі 3649740,31 грн пояснюється залишком коштів освітньої субвенції, яка буде використана у 2021 році згідно п.6 Постанови КМУ від 
14.01.2015 р. "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам", економією коштів по субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної освіти "Нова українська школа", субвенції з місцевого бюджету за рахунок коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, завдяки придбанню товарів по 
цінам нижче ніж планувалось, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами через економію коштів, що виникла в 
результаті карантинних обмежень, що призвело до меншої кількості корекційних занять, економією коштів через придбання товарів за цінами нижче ніж планувалось, економією коштів по 
заробітній платі через наявні листки непрацездатності. Касові видатки по спеціальному фонду склали 3007894,64 грн, що на 7155,89 грн. менше ніж планувалось, та складають 99,76 % річного 
плану. Відхилення фактичних показників від планових у сумі 7155,89 грн., пояснюється економією коштів завдяки придбанню товарів по цінам нижче ніж планувалось.



Начальник Лариса МАЦІПУРА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Тетяна ГОНЧАРУК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

В ході виконання бюджетної програми були реалізовані функції державної політики. Внаслідок використання коштів загального фонду протягом 2020 року своєчасно проводилися реєстрація 
та перереєстр.коліс.трансп.засобів,  тех.обсл.та поточ.р-т автоб., зберігання та комплект.підручників.,послуги з оновлення пакету програм.комплексу, дезинфекція ,дератизація, первірка 
тех.стану авто.,телеком.послуги та інтернет, за обов.страхув.цивіл.відповід. , ремонт комп.тех.та заправка картириджів,  тех. обслуг. підзем. газопров. та газов. облад.,  послуги по забезпеч. 
оформл. док. про освіту,  послуги по забезп. доступу до ЄДЕБО, комісійні послуги, монтаж електропроводки, вимірювання опору заземлення,  т/о вогнегасників,  лабор.дослідження аналізу 
якості води, за встанов.єдиного вузла обліку газу,  за послуги з часткового ремонту штукатурки стін, послуги станов.засобу дистан.передачі даних, перевірка сист. вентиляції, первірка якості 
вогнез.покривів за рахунок коштів ОТГ; були придбані різні предмети, матеріали та інвентар ( придбання шин,  чорнила для картриджів, фарба, будівельні матеріали ,  документи про освіту , 
канцтовари, класні журнали,бензин, дизельне паливо,  телевізори, мережеві фільтри, кабель, кронштейни,  столи та стільці учнівські, стіл письмов.,  мийка., накопичувачі,мишки.,  флянці., 
МФУ ,чорнила,  марміти, прилавок,елемент нейтрал.  за рахунок коштів ОТГ, розвиваючі іграшки, кан.товари,навчал.,розвив.приладдя,стілець ортоп, ролик масаж. за рахунок Субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами), мийки, марміти, прилавок, елемент нейтрал. за рахунок Субвенції з 
місцевого бюджету за рахунок коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду столи,стільці учнівські, телевізор, стіл письмов., кронштейн, кабель, приладдя,  
накопич.,мишки, МФУ, чорнила, засоби дезінф., засоби для дезінф. за рахунок Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти «Нова українська школа», стіл для малюв.,лава-лампа, навч.приладдя та обладнання за рахунок «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок 

бюджетного періоду». Своєчасне фінансування видатків по всім статтям витрат кошторису на 2020 рік забезпечило дітей якісною, повною, загальною освітою. Учні приймали активну участь 
учнівських олімпіадах з англійської мови (ІІІ місце), трудового навчання (І,ІІІ місця), історії (І місце), української мови та літератури (ІІ місця), інформаційних технологій (ІІІ місце), 
правознавства (ІІ,ІІІ місця),математики (І,ІІ місця), фізики(І місця), хімії(ІІ,ІІІ місця), інформатики(І місце), у міжнародних мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка (ІІІ місце), з української мови імені Петра Яцика(ІІ місце), гімназіади з настільного тенісу (І, ІІ місця), гімназіади з шахів (ІІ місця). Обласного конкурсу солістів - 
вокалістів і читців "Зіркова мрія 2020"(гран-прі, І, ІІ місця), "Вінниччина: славетні та визначні сторінки минулого"(ІІ місце), Всеукраїнської конференції-олімпіади геометричної творчості 
ім.Ясінського(ІІ,ІІІ місця,обласного конкурсу з автомоделювання(ІІ,ІІІ місця), Всеукраїнського інтелектуально-розважального конкурсу "Правничі ігри"(І місця), обласного змагання з 
моделювання військової та автотракторної техніки (ІІ,ІІІ місця), тощо, що призвело до формування високоосвітченого громадянина, соціально зрілого та творчо активного, пдготовленого до 
професфйного самовизначення та здатного брати на себе відповідальність. Виховання шановливого ставлення та поваги до народних традицій, рідної мови та національних цінностей 
українського народу, що привело до виконання бюджетної програми у повному обсяязі.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611100 1100   0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 02530000000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді 

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

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

гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2172566,00 162986,37 2335552,37 2172550,36 68405,37 2240955,73 -15,64 -94581,00 -94596,64

Причиною відхилень є економія коштів в зв'язку зі встановленням карантину

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№
з/п

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими)



Усього 2172566,00 162986,37 2335552,37 2172550,36 68405,37 2240955,73 -15,64 -94581,00 -94596,64

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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

Затрат

1 кількість установ - усього од. мережа 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

2
од. мережа

18,58 0,00 18,58 18,58 0,00 18,58 0,00 0,00 0,00

3
од. мережа

2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

4
од. мережа

15,58 0,00 15,58 15,58 0,00 15,58 0,00 0,00 0,00

5
од. мережа

1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Продукту

6 кількість учнів у мистецьких школах осіб мережа 161,00 0,00 161,00 161,00 0,00 161,00 0,00 0,00 0,00

7 кількість днів відвідування днів план 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

Ефективності

8
грн. розрахунок

13494,20 1012,34 14506,54 13494,10 424,88 13918,98 -0,10 -587,46 -587,56

Відхилення пояснюється економією коштів через встановлення карантину та запровадження протиепідимічних заходів

9 кількість учнів на одну педагогічну ставку осіб розрахунок 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

Якості

10

відс. розрахунок

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

№
з/п

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

середнє середньорічне число ставок/штатних 
одиниць - усього

середнє середньорічне число ставок/штатних 
одиниць керівних працівників

середньорічне число ставок/штатних одиниць 
педагогічного персоналу

середньорічне число ставок/штатних одиниць 
робітників

витрати на навчання одного учня, який 
отримує освіту в школах естетичного 
виховання

динаміка збільшення кількості учнів, які 
отримують освіту у школах естетичного 
вихованн у плановому періоді відповідно до 
фактичного показника попередньго періоду



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Начальник Лариса МАЦІПУРА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Тетяна ГОНЧАРУК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Касові видатки за 2020 рік по загальному фонду склали 2172550,36 грн., що складає 100% річного плану. Касові видатки по спеціальному фонду склали 68405,37 грн., що на 94581,00 грн., 
менше видатків затверджених паспортом, та складають 41,97% річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року в сумі 94581,00 грн .пояснюється 
економією коштів через встановлення карантину та запровадження протиепідимічних заходів. Дані кошти лишаються на спеціальному реєстраційному рахунку та будуть використані на 
потреби закладу в 2021 році.

В ході виконання бюджетної програми були реалізовані функції державнї політики. Внаслідок використання кошті загального фонду протягом 2020 року своєчасно проводились налаштування 
фортепіано, заправки картриджів, були придбані різні предмети, матеріали, та інвентар, зокрема свідоцтва, господарські, будівельні товари та фарба, кан.товари , планшет, струни,стійка, 
мостік каніфоль за рахунок коштів ОТГ. По спеціальному фонду були придбані баян та бандура учнівські, скрипка, туфлі та чоботи народні, свідоцтва, журнали Основним досягненнями учнів 
є призові місця на шкільний дистанційний конкурс серед учнів Лука-Мелешківської дитячої школи мистецтв «Музична скринька» , 3 премія на 21-й Всеукраїнський фестиваль-конкурс 
«Українська естафета творчості» (дистанційний, м. Черкаси), диплом І ступеня на Міжнародний конкурс «GOLD EUROPE Word Stars PRAGUE-2020» (дистанційний, Чехія, м. Прага), призові 
місця на шкільний дистанційний конкурс серед учнів класу хореографії «В ритмі танцю» , 2 премія на  Всеукраїнський фестиваль-конкурс "Юні таланти України" (дистанційний, м. Львів), 2 
пермія на ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв UNIVERSE OF ARTS (дистанційний, м. Одеса), лауреати та дипломати на Міжнародний конкурс "Сузір'я Святогір'я-Gold Europe" 
(дистанційний), дипломати на І Міжнародний дистнаційний конкурс «Мистецтво без обмежень» (Харківська область, смт. Пісочин), лауреати на ІІІ Всеукраїнський конкурс бандурного 
мистецтва "Кобзарсьокому роду нема переводу" (дистанційно, м. Кам'янець-Подільський), лауреати на Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс "Острів Злагоди" за підтримки 
Міністерства культури Республіки Болгарія, лауреати на перший Відкритий дистанційний конкурс національної музики «Український ренесанс». Своєчасне фінансування видатків по всім 
статтям витрат кошторису на 2020 рік забезпечило виконання бюджетної програми у повному обсязі.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611162 1162   0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 02530000000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1

5. Мета бюджетної програми

Надання стипендій обдарованим та здібним учням громади за 2019-2020 н.р.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечити виплату стипендій обдарованим дітям за особливі досягнення в галузі науки, освіти, мистецтва, спорту та громадську активність

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

гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№
з/п

Створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку початкової, базової освіти, належних умов для її здобуття.

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
29992,00 0,00 29992,00 27965,60 0,00 27965,60 -2026,40 0,00 -2026,40

Причиною відхилень є неподання стипендіатами  необхідних документів для нарахування стипендій

Усього 29992,00 0,00 29992,00 27965,60 0,00 27965,60 -2026,40 0,00 -2026,40

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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

Затрат

1

тис.грн. кошторис

29,99 0,00 29,99 27,97 0,00 27,97 -2,02 0,00 -2,02

Відхилення пояснюються економією бюджетних коштів

Продукту

2
Кількість учнів яким виплачується стипендія осіб наказ

43,00 0,00 43,00 30,00 0,00 30,00 -13,00 0,00 -13,00

Відхилення пояснюється меншою кількістю стипендіатів, що приймали участь у меншій кількості заходів чим планнувалось, у звязку з запровадженням карантину

Ефективності

3
тис.грн. розрахунок

0,69 0,00 0,69 0,93 0,00 0,93 0,24 0,00 0,24

Відхилення пояснюється заміною показника продукту

Якості

4
відс. розрахунок

5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виплата стипендій обдарованим дітям за особливі досягнення в галузі 
науки, освіти, мистецтва, спорту та громадської активності

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

№
з/п

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Обсяг видатків на виплату стипендій 
обдарованим дітям за особливі досягнення в 
галузі науки, освіти, мистецтва, спорту та 
громадської активності

Обсяг витрат на виплату стипендій одному 
стипендіату

 Питома вага стипендіатів у загальній кількості 
дітей

Касові видатки за 2020 рік склали 27965,60 грн., що на 2026,40 грн. менше видатків затверджених паспортом та склажають 93,24% річного плану. Відхилення фактичних показників від 
планових у сумі 2026,40 грн. пояснюється



Начальник Лариса МАЦІПУРА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Тетяна ГОНЧАРУК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

В ході виконання бюджетної програми були реалізовані функції державної політики. Внаслідок використання коштів загального фонду були відзначені стипендіями обдаровані учні за призові 
місця в учнівських олімпіадах з англійської мови, трудового навчання, історії, української мови та літератури, інформаційних технологій, правознавства,математики, фізики, хімії, 
інформатики. За призові місця у міжнародних мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, з української мови імені Петра Яцика, гімназіади з 
настільного тенісу, гімназіади з шахів. Обласного конкурсу солістів - вокалістів і читців "Зіркова мрія 2020", "Вінниччина: славетні та визначні сторінки минулого", Всеукраїнської 
конференції-олімпіади геометричної творчості ім.Ясінського,обласного конкурсу з автомоделювання, Всеукраїнського інтелектуально-розважального конкурсу "Правничі ігри", обласного 
змагання з моделювання військової та автотракторної техніки.Своєчасне фінансування видатків по всім статтям витрат кошторису на 2020 рік забезпечило виконання бюджетної програми у 
повному обсязі.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611170 1170   0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 02530000000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Забезпеченя дітей з особливими освітніми потребами необхідної психолого-педагогічної підтримки, з урахуванням їх індивідуальних потреб

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсних центрів

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

гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

1257300,00 0,00 1257300,00 613860,19 0,00 613860,19 -643439,81 0,00 -643439,81

Причиною відхилень є планування заробітної плати з нарахуванням на 5 штатних одиниць, а фактично були зайняті 3 штатні одиниці

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№
з/п

Забезпечити права дітей з особливими освітніми потребами, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.
Забезпечення умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми проблемами.

№
з/п

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Забезпечити права дітей з особливими освітніми потребами, надання 
психолошо-педагогічної допомоги та забезпечення системного 
кваліфікованого супроводження



Усього 1257300,00 0,00 1257300,00 613860,19 0,00 613860,19 -643439,81 0,00 -643439,81

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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

Затрат

1 Кількість закладів од. мережа 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

2
од. мережа

5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

3 Педагогічного персоналу од. мережа 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

4 Обсяг видатків на утримання установи тис.грн. кошторис 1257,30 0,00 1257,30 1257,30 0,00 1257,30 0,00 0,00 0,00

Продукту

5

осіб

30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

Ефективності

6 Вартість витрат на одну дитину тис.грн. розрахунок 41,91 0,00 41,91 20,46 0,00 20,46 -21,45 0,00 -21,45

Відхилення пояснюється  планування заробітної плати з нарахуванням на 5 штатних одиниць, а фактично були зайняті 3 штатні одиниці

7
осіб розрахунок

6,00 0,00 6,00 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00

Якості

8
відс. розрахунок

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

№
з/п

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Усього середньорічне число ставок/штатних 
одиниць, в т.ч.:  

Клькість дітей на обліку в інклюзивно- 
ресурсному центрі  

журнал обліку 
висновку про 
комплексну 
психолого-педагогічну 
оцінку розвитку 
дитини 

Кількість дітей на одного працівника 
інклюзивно- ресурсного центру

Відсоток забезпечення надання корекційно-
розвиткових послуг дітям  

Касові видатки за 2020 рік по загальному фонду склали 613860,19 грн., що на 643439,81 грн. менше видатків затверджених паспортом та складають 48,82 % річного плану. Відхилення 
фактичних показників від планових за результатами 2020 року в сумі 643439,81 грн. пояснюється плануванням заробітної плати з нарахуваннями на 5 штатних одинииць, а фактично було 
зайняті спочатку, 2, а пізніше 3  штатні одиниці.



Начальник Лариса МАЦІПУРА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Тетяна ГОНЧАРУК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

В ході виконання бюджетної програми були реалізовані функції державної політики. Протягом 2020 року було видано 30 висновків. Корекційні заняття в ІРЦ відвідують: 17 дітей. З них, 10 
хлопчиків та 7 дівчаток. Під час корекційних занять було досягнуто: -розвиток когнітивних функцій дітей з ЗПР та іншими інтелектуальними порушеннями, а саме здатності до 
запам'ятовування, розвиток логічного мислення, підвищення рівня концентрації уваги, тощо. - розвиток соціалізації та адаптивних механізмів дітей, що посприяло поліпшенню адаптації дітей 
в закладах освіти та  підвищенню їх можливостей встановлювати продуктивні соціальні контакти з однолітками, - корекція емоційно - вольової сфери, а саме зниження рівня тривожності та 
страхів, зниження рівня агресивності,підвищення рівня емоційного інтелекту, а також соціальної компетентності дітей, - розвиток мовлення у дітей з затримкою мовного розвитку, постановка 
звуків, вміння будувати речення та формувати з них розповідь, тощо. - корекція сутулості, плоскостопості, розвиток рівноваги, дрібної та великої моторики, тощо.Своєчасне фінансування 
видатків по всім статтям витрат кошторису на 2020 рік забезпечило виконання бюджетної програми у повному обсязі.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0614030 4030   0824 Забезпечення діяльності бібліотек 02530000000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1

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

гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
336264,00 500,00 336764,00 336245,75 0,00 336245,75 -18,25 -500,00 -518,25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№
з/п

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове
користування бібліотеками 

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування 
бібліотеками 

№
з/п

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку 
громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, 
створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, 



Причиною відхилень є відсутність потреб в придбані товарів по спеціальному фонду

Усього 336264,00 500,00 336764,00 336245,75 0,00 336245,75 -18,25 -500,00 -518,25

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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Програми розвитку культури та духовного відродження на 2020 рік 336264,00 500,00 336764,00 336245,75 0,00 336245,75 -18,25 -500,00 -518,25

Причиною відхилень є відсутність потреб в придбані товарів по спеціальному фонду

УСЬОГО 336264,00 500,00 336764,00 336245,75 0,00 336245,75 -18,25 -500,00 -518,25

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

Затрат

1 кількість установ (бібліотек) од. мережа 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

2 середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

3
од. штатний розпис

2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

Продукту

4 кількість книговидач од. розрахунок 30000,00 0,00 30000,00 30160,00 0,00 30160,00 160,00 0,00 160,00

Відхилення пояснюється збільшенням кількості читачів ніж планувалось

5 число читачів тис.осіб стат.дані 1920,00 0,00 1920,00 1920,00 0,00 1920,00 0,00 0,00 0,00

Ефективності

6
од. розрахунок

10000,00 0,00 10000,00 10053,00 0,00 10053,00 53,00 0,00 53,00

Відхилення пояснюється зміною показника продукту

Якості

7

відс. розрахунок

10,00 0,00 10,00 3,60 0,00 3,60 -6,40 0,00 -6,40

Відхилення пояснюється тим, що при складані паспорту бюджетної програми за 2019 рік, був врахований показник на 4 квартал

Аналіз стану виконання результативних показників

сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, 
комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за 
виконанням  

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

№
з/п

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

середнє число окладів (ставок) керівних 
працівників

кількість книговидач на одного працівника 
(ставку)

динаміка збільшення кількості книговидач у 
плановому періоді відповідно до фактичного 
показника попереднього періоду



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Начальник Лариса МАЦІПУРА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Тетяна ГОНЧАРУК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Касові видатки по загальному фонду за 2020 рік склали 336245,75 грн., що на 18,25 грн. менше видатків затверджених паспортом та складають 99,99 % річного плану. Касові видатки по 
спеціальному фонду за 2020 рік відсутні, що на 500,00 грн. менше видатків затверджених паспортом та складають 0% річного плану. Відхилення пояснюються відсутністю потреб в придбані 
товарів по спеціальному фонду. 

В ході виконання бюджетної програми були реалізовані функції державної політики. Внаслідок використання коштів загального фонду протягом 2020 року своєчасно оплачувалися 
телекомунікаційні послуги та інтернет, були придбані різні предмети, матеріали та інвентар, зокрема фарба, будівельні матеріали, канц.товари за рахунок коштів ОТГ. Виконано заходи щодо 
забезпечення якісного навчально-виховного процесу, виховання любові до читання, дбайливого ставлення до книги, а саме різноманітні виставки та вікторини, вечори пам'яті, конкурси 
творчих робіт , перегляди документальних фільмів, брейн-ринги, уроки доброти,що формує особистість з високим рівнем рівнем громадської свідомості. Своєчасне фінансування видатків по 
всім статтям витрат кошторису на 2020 рік забезпечило виконання бюджетної програми у повному обсязі.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 43176373

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0614060 4060   0828 02530000000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури,підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініциативи, організації довкілл тощо.

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1

2 Забезпечити збереження енергоресурсів

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

гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення 1217458,00 116368,00 1333826,00 1217429,84 116367,60 1333797,44 -28,16 -0,40 -28,56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

№
з/п

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 

№
з/п

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд
спеціальний 

фонд

культурних традицій 



Причиною відхилень є закупівля товарів по цінам нижче ніж планувалось

2 Забезпечення збереження енергоресурсів 407050,00 0,00 407050,00 407022,39 0,00 407022,39 -27,61 0,00 -27,61

Причиною відхилень є економія коштів за рахунок придбання енергоносіїв по цінам нижче ніж планувалось

Усього 1624508,00 116368,00 1740876,00 1624452,23 116367,60 1740819,83 -55,77 -0,40 -56,17

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

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Програма розвитку культури та духовного відродження на 2020 рік 1624508,00 116368,00 1740876,00 1624452,23 116367,60 1740819,83 -55,77 -0,40 -56,17

Причиною відхилень є придбання товарів по цінам нижче ніж планувалось

УСЬОГО 1624508,00 116368,00 1740876,00 1624452,23 116367,60 1740819,83 -55,77 -0,40 -56,17

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Відхилення

загальний фонд усього загальний фонд усього загальний фонд усього

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

Затрат

1 кількість установ - усього од. мережа 7,00 0,00 7,00 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00

2

Обсяг видатків на оплату природнього газу тис.грн.

63,06 0,00 63,06 63,05 0,00 63,05 -0,01 0,00 -0,01

3
од. мережа

3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

4

Обсяг видатків на оплату електроенергії тис.грн.

344,00 0,00 344,00 344,00 0,00 344,00 0,00 0,00 0,00

5
од. мережа

4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00

6 середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 7,00 0,00 7,00 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00

Продукту

7

Обсяг споживання природнього газу тис.куб.м

6,80 0,00 6,80 7,73 0,00 7,73 0,93 0,00 0,93

Відхилення пояснюється поганими кліматичними умовами

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

№
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

№
з/п

Одиниця 
виміру

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

рішення 32 сесії 7 
скликання від 
24.12.2019 р. №821, 
план використання 
бюджетних коштів

кількість установ у тому числі будинків 
культури

рішення 32 сесії 7 
скликання від 
24.12.2019 р. №821, 
план використання 
бюджетних коштів

кількість установ у тому числі інших закладів 
клубного типу

акти виконаних 
робіт,розрахунки, 
показники лічильників



8

Обсяг споживання електроенергії тис.кВт.год

98,29 0,00 98,29 107,61 0,00 107,61 9,32 0,00 9,32

Відхилення пояснюється поганими кліматичними умовами

9
од. план заходів

100,00 0,00 100,00 178,00 0,00 178,00 78,00 0,00 78,00

Відхилення пояснюється змінами в плані роботи

10
кількість відвідувачів - усього осіб

40000,00 0,00 40000,00 44694,00 0,00 44694,00 4694,00 0,00 4694,00

Відхилення пояснюється зміною показника продукту

11 кількість відвідувачів дискотек осіб журнал 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

Ефективності

12
грн. розрахунок

9,27 0,00 9,27 8,15 0,00 8,15 -1,12 0,00 -1,12

Відхилення пояснюється придбанням газу по ціні нижчій чим планувалось

13 Середні витрати на 1 кВт електроенергії грн. розрахунок 3,50 0,00 3,50 3,20 0,00 3,20 -0,30 0,00 -0,30

Відхилення пояснюється придбанням електричної енергії по ціні нижчій чим планувалось

14 середні витрати на одного відвідувача грн. розрахунок 30,44 2,91 33,35 27,24 2,60 29,84 -3,20 -0,31 -3,51

Відхилення пояснюється зміною показника продукту

15
середні витрати на проведення одного заходу грн. розрахунок

12174,58 1163,68 13338,26 6839,65 653,75 7493,40 -5334,93 -509,93 -5844,86

Відхилення пояснюється зміною показника продукту

16 середня вартість одного квитка грн. розрахунок 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

Якості

17
відс. розрахунок

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

18
відс. розрахунок

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

19
відс. розрахунок

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Начальник Лариса МАЦІПУРА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Тетяна ГОНЧАРУК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

акти виконаних 
робіт,розрахунки, 
показники лічильників

кількість заходів, які забезпечують організацію 
культурного дозвілля населення

журнал обліку,онлайн 
заходи

Середні витрати на 1 куб.метр природнього 
газу

Рівень забезпечення природнім газом до 
потреби

Рівень забезпечення електроенергією до 
потреби

рівень забезпечення повноцінного 
функціонування закладів культури

Касові видатки за 2020 рік по загальному фонду склали 1624452,23 грн. та складають 100 % річного плану. Касові видатки по спеціальному фонду склали 116367,60 грн.та складають 100 % 
річного плану.

В ході бюджетної програми були реалізовані функції державної політики. Внаслідок використання коштів загального фонду протягом 2020 року своєчасно проводились технічне обстеження 
підземних газопроводів та газового обладнання, доступ до інтернету, послуги дезінфекції, технічне перевірка точок обліку, були придбані різні предмети, матеріали та інвентар, зокрема фарба 
та будівельні матеріали, канц.товари, ноутбуки. Забезпечено організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. Зокрема були проведені Заходи національно-
патріотичного спрямування, Заходи по вшануванню померлих в роки Голодомору, Заходи для людей похилого віку, ветеранів війни і праці, інвалідів, одиноких, Професійні свята, Народні 
свята, звичаї та обряди (календарно-обрядового циклу), Тематичні заходи, Концерти, Конкурси, що забезпечило збереження, розвиток української культури, а також культур інших 
національних груп ,що проживають на території України. Своєчасні видатки по всім статтям витрат кошторису на 2020 рік забезпечило виконання бюджетної програми у повному обсязі.

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


