
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

1. Управління у справах культури, спорту, сім̛ї та молоді Ужгородської міської ради

2.

3.

4. Аналіз  виконання  за  видатками  та наданими кредитами за бюджетною програмою у звітний період:

(тис.грн)

5. Обсяґ фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

Відхилення по загальному фонду по КЕКВ 

2120                 ( нарахування на з-ту) 

пояснюється працюючими інвалідами у 

яких ставка нарахування на заробітну 

плату нижча від загальної ставки в сумі 

16,2 тис. грн. по КЕКВ 2270 ( оплата за 

енергоносії) -1,7 тис.грн.із встановленням 

енергоощадних світільників.По 

спеціальному фонду ( батьківська плата за 

навчання) переходить на наступний 

бюджетний період.

6. Видатки  на реалізацію державних/регіональних  цільових  програм,  які  виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

(тис.грн)

Пояснення щодо причин 

відхілення

Пояснення 

щодо причин 

відхілення

КПКВК

2414100

Регіональні цільові програми - всього

Разом

Разом державні/регіональні цільові програми

20163,476 1177,000 21340,476 20145,548

20 163,476 325,0231 519,951 21 665,499 -17,928

1519,951 21665,499 -17,928 342,951

342,951

1

разом

№ 

з/п

1177,000

1 177,000 21 340,476 20 145,548

21340,476 20145,548

Виконано за звітний період

загальн

Затверджено паспортом бюджетної 

програми на звітний період

загальний спеціальний 

325,0231519,951 21665,499

(КПКВК МБ)                                               (найменування відповідального виконавця)

Забезпечення  та надання початкової музичної , 

хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та 

художнього промислу

загальний фонд спеціальний фонд

Затверджено паспортом бюджетної програми

20163,476

разом

Підпрограма / завдання бюджетної програми

  ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року 

2400000

загальний фонд

-17,928 342,951

                                                 (найменування бюджетної програми)

разом

спеціальний фонд

загальний 

фонд

Відхилення

загальний 

фонд

(КПКВК МБ)

загальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

разом

Затверджено паспортом бюджетної програми

325,023

(КПКВК МБ)                                              (найменування головного розпорядника)

спеціальний 

фонд

Касові видатки, надані кредити Відхилення

разом

0960                              Школи естетичного виховання дітей

Управління у справах культури,спорту,сімї та молоді Ужгородської міської ради2410000

2414100

20163,476 1177,000

Державні цільові програми -всього

21340,476

Код державної регіональної цільової програми

-325,023

Відхилення

загальний разомразом

17,928

спеціальний 

-342,951

разом

20145,548

Виконано за звітний період

спеціальний 

1519,951 21665,499



7. Аналіз    виконання    результативних    показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

(тис.грн)

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм):
(тис.грн)

З них батьківська плата 1509,251 1509,251 0 332,251 332,251од. Кошторис 1177,000 1177,000

2414100

69

8

Кошторис

середня кількість учнів зякі отримують освіту у школах 

естетичного виховання, всього тис.грн. Журнал обліку учнів 1285,000

24141002 Показники продукту

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжностей не має.

0,000

0

0 0струнні,духові,ударні,народні інструменти од. мережа закладів культури 69

0

342,951 325,0231519,951

0

8

69 0 69

0

О. Кажмір

1519,951

1285,0001285,000

      (підпис)                           (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління

0 0

0 0

1285,000 0,000 0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не має.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не має.

-53

1177,000

16,888Кошторис, журнал облікутис.грн.

витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах 

естетичного виховання, 

441

325,023

Забезпечення  та надання початкової музичної , 

хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та 

художнього промислу кошторис 20163,476 1177,000 342,95121340,476 20145,548

-53388 441

1177,000

середня кількість учнів звільнених від плати за навчання Книга наказів 388

342,951342,9511519,951 1519,951за рахунок спеціального фонду

21701,646 20145,548

од.

0 8

0

0

21665,499 -17,928

0 0 0

00

18 18

Видатки на отримання освіти у школах естетичного 

виховання,всього: в т.ч.: од. Кошторис 20163,476 1177,000

хореографія од. мережа закладів культури 8

хорови,художньо аматорські од. мережа закладів культури 18

0170 170

0 18

0

0

75 75 75 75 0 0

Кількість класів в т.ч. од. мережа закладів культури 170

фортепіано,баян,акордеон,гітара од. мережа закладів культури

0

0

214 214 214

170

01313
середнє число окладів педагогічного персоналу од. штатний розпис 214 0
Середне число окладів ( ставіок) всього, в т.ч. штатний розпис 248од. 261

3 Показники ефективності2414100

од. мережа закладів культури 2 2
261

0

0,036 0 0,036

0
0

зр
аз

о
к

Аналіз стану виконання результативних показників (описова частина тільки при складанні річного звіту)

0,0

1 2 3 4

Код Найменування джерел надходжень

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

-17,928

загальний 

фонд

2
248

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд
Разом

7 8

Разом

6,0

0

загальний 

фонд

0 0

чисельність учні на одну педагогічну ставку осіб Мережа закладів культури 6,0

2414100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4 Показники якості

відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі 

видатків на отримання позашкільної освіти % Кошторис 8,59,0 9,0 8,5

0,0

0

6,0

спеціальни

й фонд
Разом

6,0

Затверджено паспортом бюджетної 

програми на звітний період

кількість установ ( школи естетичного виховання )

спеціальний 

фонд

Відхилення

РазомРазом загальний фонд

Одниця 

виміру
Джерело інформаціїПоказники

Виконано за звітний період

Начальник управління  у справах культури, спорту, 

сім'ї та молоді О. Василиндра

1210 11

(підпис) (ініціали та прізвище)

0 0

9

Разом
загальний 

фонд

16,852

0 0

загальний фонд

Прогноз до кінця реалізації проекту 

(програми) 
Пояснення, що характеризують джерела фінансуванняПлан звітного періоду

Завдання 1 

16,852

1 Показники затрат

0

У 2017 році виконані завдання, які передбачені статутом шкіл естетичного виховання. На виконання програми використано по загальному фонду 20145,5 тис.грн., в т.ч. на оплату праці - 15891,6 тис. грн., оплату за спожиті енергоносії - 

518,3 тис. грн. та оплата за предмети, матеріали та послуги - 254,3 тис. грн. Закуплені музичні інструменти та інвентар для навчання дітей в музичних школах.Програма по забезпеченню та наданню початкової музичної,хореографічної 

освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу в цілому  за 2017 рік виконана. 

спеціальний 

фонд

5 6

Проведені видатки станом на 1 січня 

звітного періоду

16,888

21665,499

загальний 

фонд

№ 

з/п

2


