
0700000
(код)

0710000
(код)

0711120 0941
(код) (КФКВК)

4.

№

з/п

1.

6. Завдання бюджетної програми

№

з/п

1.

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

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

1. 77,903,170.00 8,010,028.00 85,913,198.00 77,859,009.56 4,801,508.90 82,660,518.46 -44,160.44 -3,208,519.10 -3,252,679.54

2. 602,519.00 470,000.00 1,072,519.00 638,293.00 374,300.00 1,012,593.00 35,774.00 -95,700.00 -59,926.00

3. 0.00 877,600.00 877,600.00 0.00 873,442.44 873,442.44 0.00 -4,157.56 -4,157.56

4. 0.00 116,777.00 116,777.00 0.00 146,691.70 146,691.70 0.00 29,914.70 29,914.70

5. 0.00 3,072,908.00 3,072,908.00 0.00 1,627,908.76 1,627,908.76 0.00 -1,444,999.24 -1,444,999.24

78,505,689.00 12,547,313.00 91,053,002.00 78,497,302.56 7,823,851.80 86,321,154.36 -8,386.44 -4,723,461.20 -4,731,847.64

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

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 за 2019 рік

1.
Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації

2.
Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

3.
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

(найменування бюджетної програми)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Задоволення потреб галузі охорони здоров'я у висококваліфікованих і конкурентноспроможних кадрах на ринку праці

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації

Завдання

Організація додаткової (господарської) діяльності

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

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

2

Підготовка кадрів

Підвищення кваліфікації

Відхилення

№ 

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми

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

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту

Усього

По напряму 1: загальний фонд - за рахунок економії коштів. По напрямах 1, 2, 3: спеціальний фонд - при складанні дохідної частини кошторису на 2019 рік були враховані планові надходження від студентів, які навчаються на 

платній основі та які проживають у гуртожитку. У результаті набору на 2019/2020 навчальний рік, кількість прийнятих студентів на платній основі виявилась меншою. Тому відповідно дохідна і витратна частини зменшились. 

Проведення капітального ремону: на 01.01.2020 р. залишились невикористані асигнування у зв'язку з не проведенням капітального ремонту вхідної групи та фасаду коледжу.

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

2



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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

1.1 кількість закладів од.
мережа розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів
4 0 4 4 0 4 0 0 0

1.2

всього середньорічне 

число посадових 

ставок/штатних одиниць, 

у т.ч.:

од.

Додаток 6 "Дані щодо окремих 

показників по штатах закладів і 

установ освіти" на 01.04.2019 р, 

01.07.2019 р, 01.10.2019 р., 

01.01.2020 р.

459.00 87.75 546.75 463.25 82.00 545.25 4.25 -5.75 -1.50

1.3 педагогічного персоналу од.

Додаток 6 "Дані щодо окремих 

показників по штатах закладів і 

установ освіти" на 01.04.2019 р, 

01.07.2019 р, 01.10.2019 р., 

01.01.2020 р.

237.00 45.00 282.00 233.75 44.00 277.75 -3.25 -1.00 -4.25

1.4

адмінперсоналу, за 

умовами оплати 

віднесених до 

педагогічного персоналу

од.

Додаток 6 "Дані щодо окремих 

показників по штатах закладів і 

установ освіти" на 01.04.2019 р, 

01.07.2019 р, 01.10.2019 р., 

01.01.2020 р.

33.75 6.25 40.00 38.50 3.50 42.00 4.75 -2.75 2.00

1.5 спеціалістів од.

Додаток 6 "Дані щодо окремих 

показників по штатах закладів і 

установ освіти" на 01.04.2019 р, 

01.07.2019 р, 01.10.2019 р., 

01.01.2020 р.

112.50 22.50 135.00 113.75 21.75 135.50 1.25 -0.75 0.50

1.6 робітників од.

Додаток 6 "Дані щодо окремих 

показників по штатах закладів і 

установ освіти" на 01.04.2019 р, 

01.07.2019 р, 01.10.2019 р., 

01.01.2020 р.

75.75 14.00 89.75 77.25 12.75 90.00 1.50 -1.25 0.25

1.7

всього середньорічна 

кількість працівників, у 

т.ч.:

осіб Звіт з праці на 01.01.2020 р. 392.00 59.00 451.00 400 48 448.00 8.00 -11.00 -3.00

1.8 жінок осіб Звіт з праці на 01.01.2020 р. 317.00 46.00 363.00 324 37 361.00 7.00 -9.00 -2.00

1.9 чоловіків осіб Звіт з праці на 01.01.2020 р. 75.00 13.00 88.00 76 11 87.00 1.00 -2.00 -1.00

№ 

з/п
Показники

Одиниц

я 

виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

Відхилення

Причиною розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками по пунктам 1.1-1.9  є результат набору студентів на 2019/2020 навчальний рік, за яким визначається кількість студентів на державній та 

платній формах навчання. Згідно визначеної кількості студентів на 01.09.2019 р. був розрахований відсоток можливих ставок викладачів по загальному та спеціальному фондах. Тому згідно плану педагогічних годин на 2019/2020 

навчальний рік і відсотка можливих ставок, кількість ставок педагогічного персоналу з 01.09.2019 р. була зменшена



2 продукту

2.1

середньорічна кількість 

студентів денної форми 

навчання, у т.ч.:

осіб

Звіт "План руху студентів" на 

01.04.2019 р., 01.07.2019 р., 

01.10.2019 р., 01.01.2020 р.

1,474 449 1,923 1,367 404 1,771 -107 -45 -152

2.2 жінок осіб

Звіт "План руху студентів" на 

01.04.2019 р., 01.07.2019 р., 

01.10.2019 р., 01.01.2020 р.

1,244 360 1,604 1,143 315 1,458 -101 -45 -146

2.3 чоловіків осіб

Звіт "План руху студентів" на 

01.04.2019 р., 01.07.2019 р., 

01.10.2019 р., 01.01.2020 р.

230 89 319 224 89 313 -6 0 -6

2.4

середньорічна кількість 

стипендіатів за рахунок 

коштів бюджету, у т.ч.:

осіб

Форма 2-3 нк "Звіт вищого 

навчального закладу на початок 

2019/2020 навчального року

753 0 753 706 0 706 -47 0 -47

2.5 жінок осіб

Форма 2-3 нк "Звіт вищого 

навчального закладу на початок 

2019/2020 навчального року

667 0 667 628 0 628 -39 0 -39

2.6 чоловіків осіб

Форма 2-3 нк "Звіт вищого 

навчального закладу на початок 

2019/2020 навчального року

86 0 86 78 0 78 -8 0 -8

2.7

середньорічна кількість 

пільгових категорій 

студентів, у т.ч.:

осіб

Форма 2-3 нк "Звіт вищого 

навчального закладу на початок 

2019/2020 навчального року

117 0 117 146 11 157 29 11 40

2.8 жінок осіб

Форма 2-3 нк "Звіт вищого 

навчального закладу на початок 

2019/2020 навчального року

102 0 102 130 7 137 28 7 35

2.9 чоловіків осіб

Форма 2-3 нк "Звіт вищого 

навчального закладу на початок 

2019/2020 навчального року

15 0 15 16 4 20 1 4 5

2.10

кількість осіб, 

прийнятих на І курс на 

денну форму навчання, у 

т.ч.:

осіб

Форма 2-3 нк "Звіт вищого 

навчального закладу на початок 

2019/2020 навчального року

453 243 696 360 103 463 -93 -140 -233

2.11 жінок осіб

Форма 2-3 нк "Звіт вищого 

навчального закладу на початок 

2019/2020 навчального року

390 191 581 291 75 366 -99 -116 -215

2.12 чоловіків осіб

Форма 2-3 нк "Звіт вищого 

навчального закладу на початок 

2019/2020 навчального року

63 52 115 69 28 97 6 -24 -18

2.13
кількість випускників, у 

т.ч.:
осіб

Звіт "План руху студентів" на 

01.04.2019 р., 01.07.2019 р., 

01.10.2019 р., 01.01.2020 р.

415 144 559 414 135 549 -1 -9 -10

2.14 жінок осіб

Звіт "План руху студентів" на 

01.04.2019 р., 01.07.2019 р., 

01.10.2019 р., 01.01.2020 р.

367 108 475 363 95 458 -4 -13 -17



2.15 чоловіків осіб

Звіт "План руху студентів" на 

01.04.2019 р., 01.07.2019 р., 

01.10.2019 р., 01.01.2020 р.

48 36 84 51 40 91 3 4 7

2.16

кількість 

працевлаштованих 

випускників, у т.ч.:

осіб
Довідки студентів про 

працевлаштування
415 70 42 112 3 115 -303 -67 73

2.17 жінок осіб
Довідки студентів про 

працевлаштування
367 65 42 103 2 105 -264 -63 63

2.18 чоловіків осіб
Довідки студентів про 

працевлаштування
48 5 0 9 1 10 -39 -4 10

2.19

середньорічна кількість 

слухачів, які пройдуть 

підвищення кваліфікації

осіб Кошторис на 2019 рік 781 2,984 3,765 2,000 1,118 3,118 1,219 -1,866 -647

2.20
кількість місць в 

гуртожитках
од. Кошторис на 2019 рік 0 212 212 0 163 163 0 -49 -49

2.21
кількість одиниць 

придбаного обладнання
од. Кошторис на 2019 рік 0 8 8 0 131 131 0 123 123

2.7

кількість об'єктів, що 

планується 

відремонтувати

од. дефектні акти 0 3 3 0 2 2 0 -1 -1

3 ефективності

3.1
середні витрати на 1-го 

студента
грн.

Звіт "План руху студентів" на 

01.04.2019 р., 01.07.2019 р., 

01.10.2019 р., 01.01.2020 р., 

кошториси установ на рік

52,852 17,840 70,691 56,956 11,885 68,841 4,105 -5,955 -1,850

3.2

середні витрати на 1 

фахівця, що підвищить 

кваліфікацію

грн. Кошторис на 2019 рік 771 158 929 319 335 654 -452 177 -275

3.3
середні витрати на 1 

місце в гуртожитку
грн. Кошторис на 2019 рік 0 4,140 4,140 0 5,359 5,359 0 1,219 1,219

3.4

середні видатки на 

придбання одиниці 

обладнання

грн. Кошторис на 2019 рік 0 14,597 14,597 0 1,120 1,120 0 -13,477 -13,477

3.5
середня вартість ремонту 

одного об'єкта
грн.

дефектні акти, кошторис на 

2019 рік
0 1,024,303 1,024,303 0 813,954 813,954 0 -210,348 -210,348

4 якості

4.1

відсоток студентів, які 

отримують відповідний 

документ про освіту, у 

т.ч:

% Рішення ДЕК 100 100 100 100 100 100 0 0 0

4.2 відсоток жінок % Рішення ДЕК 100 100 100 100 100 100 0 0 0

4.3 відсоток чоловіків % Рішення ДЕК 100 100 100 100 100 100 0 0 0

Причиною розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пункту 3.1 є зменшення фактичної кількості середнього показника студентів денної форми навчання ніж поановий, а також відмінність між 

запланованими та касовими видатками які розподіляються між середньорічною кількістю студентів. По пункту 3.3 розбіжності виникли у зв'язку з меншою фактичною середньорічною кількістю проживаючих у гуртожитку що 

впливає на визначення середньої вартості витрат за місце у гуртожитку.  По пункту 3.4 розбіжності  виникли у зв'язку зі значним збільшенням кількості придбаного обладнання, відхилення по показнику 3.5 спричинено невиконанням 

робіт по одному з об'єктів капітального ремонту.

Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками щодо пунктів 2-2.3, 2.10-2.15 є більша запланована кількість прийому студентів на платній основі на 2019/2020 навчальний рік. Щодо 

пунктів 2.4-2.6 фактичний показник є меншим за плановий у зв'язку зі зменшенням кількості стипендіантів. По пункту 2.9-2.9 фактичний показник став більший ніж плановий, було прийнято більше пільгових категорій студентів. У 

пунктах 2.16 -2.18 фактична кількість працевлаштованих студентів є меншою ніж заплановано, це пов'язано з неповним звітом студентів щодо працевлаштування. Студенти які знаходились на платній формі навчання не звітують про 

працевлаштування. Кількість придбаного облданання збільшилась за рахунок збільшення обсягу власних надходжень.Кількість капітальних ремонту зменшилась у зв'язку з не проведенням капітального ремонту вхідної групи та 

фасаду коледжу.



4.4

відсоток 

працевлаштованих 

випускників за рахунок 

місцевого бюджету, у 

т.ч.:

%
Довідки студентів про 

працевлаштування
100 0 100 27 2 21 -73 2 -79

4.5 відсоток жінок %
Довідки студентів про 

працевлаштування
100 0 100 28 2 23 -72 2 -77

4.6 відсоток чоловіків %
Довідки студентів про 

працевлаштування
100 0 100 18 3 11 -82 3 -89

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

Відхилення по показниках пояснюється тим, що відсутня обов'язкова норма щодо звітування студентів про працевлаштування

Результативні показники виконані відповідно до результату набору студентів на 2019/2020 навчальний рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: бюджетна програма виконана відповідно до встановлених бюджетних асигнувань з залученням власних надходжень бюдетних установ, надано рівні можливості 

доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації

____________

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної 

адміністрації В. ЛИСАК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління фінансово-економічної 

роботи, медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту 

охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації І. КУДЕЛИЧ


