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Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

"(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(Код) (найменування головного розпорядника)

0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(Код) (найменування відповідального виконавця)

0617361  0490    Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та  реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити співфінансування інвестиційних проектів що реалізуються за рахунок  коштів державного фонду регіонального розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

8 9

1 Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об`єктів чи окремих елементів інших об`єктів

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

(гривень)

№ з/п
Напрями використання бюджетних       

коштів *

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

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього загальний фонд спеціальний фонд усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

2 610 536,19 2 610 536,19 -1 081 063,81

10 11

1

Здійснити заміну, модернізацію, санацію 

(реконструкцію) об`єктів чи окремих 

елементів інших об`єктів

3 691 600,00 3 691 600,00 2 610 536,19 2 610 536,19 -1 081 063,81 -1 081 063,81

1 2 3 4 5 6 7

-1 081 063,81

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної 

програми

Напрям 1:  Відхилення виникло у звя'язу з  економією бюджетних коштів, яка утворилася внаслідок проведених тендерних процедур

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

(гривень)

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
усього

Усього 3 691 600,00 3 691 600,00

10 11

Усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п Показники
Одниця 

виміру
Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

Відхилення

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього загальний фонд

спеціальний 

фонд
усього

11 12 13

1 Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об`єктів чи окремих елементів інших об`єктів

затрат

1 Витрати на виконання робіт з проектування об’єктів грн.

Рішення КМР,  

Розпорядження 

КМДА

226 000 226 000 -226 000 -226 000

1 2 3 4 5

Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) 

об’єктів чи окремих елементів інших об’єктів грн.

Рішення КМР,  

Розпорядження 

КМДА

3 465 600 3 465 600 2 610 536,19

106 7 8 9

2

2 610 536,19 -855 063,81 -855 063,81

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у звя'язу з  економією бюджетних коштів, яка утворилася внаслідок проведених тендерних процедур

продукту

1

Кількість об’єктів модернізації, санації (реконструкції) чи 

окремих елементів інших об’єктів од.

Рішення КМР,  

Розпорядження 

КМДА

2 2 1 1 -1 -1

2

-2 -2

ефективності

1

Середня вартість витрат одного  об’єкту модернізації, 

санації (реконструкції) чи окремого елементу грн. Розрахунок
1 732 800 1 732 800 2 610 536 2 610 536 877 736 877 736

2

Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи 

окремих елементів інших об’єктів од.

Рішення КМР,  

Розпорядження 

КМДА

2

якості

1

Рівень готовності об’єктів по модернізації, санації 

(реконструкції) % Розрахунок
100 100 100 100

Директор Департаменту освіти і науки виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) О.Г. Фіданян

(підпис) (ініціали та прізвище)

-100 -100

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

2 Рівень готовності проектної документації об’єктів % Розрахунок 100 100

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - 

головний бухгалтер І.О. Кучеренко

(підпис) (ініціали та прізвище)
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