
Додаток 

до Методичних рекомендацій 

щодо здійснення оцінки ефективності

бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1.
2700000

2. 2710000

3. Заходи з енергозбереження

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

1.
Видатки (надані кредити) 215,0 0 215,0 24,0 0 24,0 -191,0 0 -191,0
        в т. ч.

1.2
Здійснення заходів з 

енергозбереження 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п

1.

1.1

1.2

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

3.

2.1

2.2

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

1 затрат

Обсяг видатків на 

придбання програмного 

продукту "Енергоплан" 29,0 0 29,0 24,0 0 24,0 -5 0 -5

2 продукту

Відхилення

Напрям використання бюджетних коштів 

№ з/п Показники

Затверджено паспортом бюджетної 

програми
Виконано

Залишок на кінець року

    в т. ч.

інших надходжень

власних надходжень

Придбання програмного продукту "Енергоплан"

надходження позик

інші надходження

повернення кредитів

власні надходження

    в т. ч.

власних надходжень х х

інших надходжень х

Показники

План з урахуванням змін

Показники
План з урахуванням змін

Виконано Відхилення

Надходження

х

Залишок на початок року х х

    в т. ч.

Оплата послуг за надання технічної підтримки та доступу до ліцензованого програмного продукту "Енергоплан" було передбачено Планом дій сталого 

енергетично розвитку міста на період до 2020 року в розмірі 29,0 тис.грн на рік. Департаментом та розробником ПП "Енергоплан" постійно проводяться 

консультації та перемовини стосовно покращення роботи та розширення функціоналу програмного забезпечення. Також вході перемовин було погоджено 

знизити оплату за надані послуги до 24,0 тис.грн на рік. "План дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Кропивницького на період до 2030 року" 

(далі - ПДСЕРК) повинен бути енергетичною стратегією міста до 2030 року і включати можливість міської влади впливати на енергетичну стратегію в 

зазначених секторах (муніципальні будівлі, житлові будинки, зовнішнє освітлення, система теплопостачання, громадський транспорт), знижувати 

енергоспоживання у модернізованих житлових та громадських будівлях, системах централізованого теплопостачання та водопостачання, транспорту тощо. 

Враховуючи позитивний відгук, з зауваженнями та рекомендаціями представників офісу "Угода мерів – схід" в Україні, які в обов’язковому порядку повинні 

виконати, для отримання якісного документу, який має стратегічну значимість і розрахований на виконання протягом 10 років. Необхідно подовжити термін 

розробки на 6-9 місяців. Адже готовий План дій після затвердження міською радою має пройти перевірку групою Об’єднаного Дослідницького Центру (JRC) 

Європейської Комісії. Розрахунок з виконавцем за частково виконану роботу не передбачений договором, тому фінансування у розмірі 186,0 тис.грн на 

розробку проєкту ПДСЕРК передбачено в бюджеті міста на 2021 рік

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

Виконано Відхилення

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

2717640                            0470

(КПКВК МБ)                 (КФКВК) (Найменування бюджетної програми

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

№   

з/п



кількість лічильників 

показники яких 

обробляються за 

допомогою програми 

"Енергоплан" 521 0 521 521 0 521 0 0 0

3 ефективності

середні затрати на облік 

показників одного 

лічильника 0,0557 0 0,0557 0,0461 0 0,0461 -0,0096 0 -0,0096

1 затрат

Обсяг видатків на розробку 

програми "План дій сталого 

енергетичного розвитку 

міста Кропивницького на 

період до 2030 року"
186,0 0 186,0 0 0 0 -186,0 0 -186,0

2 продукту

Розробка програми "План 

дій сталого енергетичного 

розвитку та клімату міста 

Кропивницького на період 

до 2030 року" 1 0 1 0 0 0 -1 0 -1

3 ефективності

Середні затрати на 

розробку програми "План 

дій сталого енергетичного 

розвитку та клімату міста 

Кропивницького на період 

до 2030 року" 186,0 0 186,0 0 0 0 -186,0 0 -186,0

4 якості

Рівень забезпечення 

виконання заходів 100 0 100 11 0 11 -89 0 -89

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

Видатки (надані кредити) 24,00 0 24,00 24,0 0 24,0 0% 0%

    в т. ч.
Обсяг видатків на 

придбання програмного 

продукту "Енергоплан" 24,0 0 24,0 24,0 0 24,0 0% 0%

затрат

Обсяг видатків на 

придбання програмного 

продукту "Енергоплан" 24,0 0 24,0 24,0 0 24,0 0% 0%

продукту

Кількість лічильників 

показники яких 

обробляються за 

допомогою програми 

Енерголан 521 0 521 521 0 521 0% 0

ефективності

Середні затрати на облік 

показників одного 

лічильника 0,0461 0 0,0461 0,0461 0 0,0461 0% 0,0000

затрат

№ з/п Показники

Попередній рік Звітний рік Відхилення виконання (у відсотках)

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Розбіжності відсутні

Розбіжності відсутні

Показник зменшився за рахунок економії програмного продукту "Енергоплан".

Розробка програми "План дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Кропивницького на період до 2030 року"

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

ТОВ "РУБІКОН-ЛОГІСТИК" розпочато розробку проєкту "План дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Кропивницького на період до 2030 

року" з квітня 2020 року. У зв'язку з великим об'ємом робіт, до кінця 2020 року виконано лише 50% проєкту. Тому розрахунок з виконавцем за частково 

виконану роботу не передбачено. Фінансування у розмірі 186 тис.грн за розробку проєкту План дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста 

Кропивницького на період до 2030 року передбачено в бюджеті міста Кропивницького на 2021 рік. 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із 

аналогічними показниками попереднього року

Витрати у порівняні з попереднім роком не змінились.

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із 

аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів



Обсяг видатків на розробку 

програми "План дій сталого 

енергетичного розвитку 

міста Кропивницького на 

період до 2030 року" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

продукту

Розробка програми "План 

дій сталого енергетичного 

розвитку та клімату міста 

Кропивницького на період 

до 2030 року" 0 0 0 0 0 0

ефективності

Середні затрати на 

розробку програми "План 

дій сталого енергетичного 

розвитку та клімату міста 

Кропивницького на період 

до 2030 року" 0 0 0 0 0 0

якості

Рівень забезпечення 

виконання заходів в 

порівнянні з попереднім 

роком 11 11 11 11

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код Показники

Загальний 

обсяг 

фінансування 

проекту 

(програми), 

всього

План на 

звітний 

період з 

урахуванням 

змін

Відхилення

1 2 3 4 6

1. Надходження всього: х

Бюджету розвитку за 

джерелами х

Надходження загального 

фонду бюджету до 

спеціального фонду 

(бюджету розвитку)

Запозичення до бюджету

Інші джерела

2.

Видатки бюджету 

розвитку всього: х

Всього за інвестиційними 

проектами 1

Інвестиційний проект 

(програма) 1

Напрям спрямування 

коштів (об'єкт) 1

Напрям спрямування 

коштів (об'єкт) 2

2.2

Капітальні видатки з 

утримання бюджетних 

установ х

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань департаменту протягом 2020 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. 

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

ефективності бюджетної програми:

х х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

актуальності бюджетної програми:

Програма визначає конкретні заходи, спрямовані на зменшення викидів СО2, а також зменшення споживання енергоресурсів,

насамперед, будівлями бюджетної сфери міста. Задля реалізації завдань, поставлених Європейською ініціативою “Угода мерів”,

досягнення мети Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Кропивницького на період до 2020 року та реалізації заходів, визначених

Положенням про про систему енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Кропивницького, затвердженого рішенням виконкому

від 24.09.2019 № 549, за рахунок міського бюджету по департаменту необхідне щорічне придбання протягом 2016-2020 рр. програмного

продукту «Енергоплан» для моніторингу споживання енергоресурсів будівлями бюджетних установ.

х

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника

х

х х

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

5 7 8

Виконано за звітний 

період

Виконано всього Залишок фінансування на 

майбутні періоди

Розбіжності відсутні

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

х

х



довгострокових наслідків бюджетної програми:

Головний спеціаліст Л.Личова

(підпис)

 Програма виконана на 11 відсотків. Питання раціонального споживання енергоресурсів у бюджетних установах є одним із основних напрямів 

діяльності виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького.

 Інструментом для оперативного збору та аналізу даних про споживання енергії на кожному конкретному об'єкті та про фактори, які суттєво 

впливають на це споживання обрано програмний продукт "Енергоплан", який дозволяє проводити щоденний моніторинг та аналіз використання усіх 

видів енергоресурсів, зокрема електроенергії, тепла, газу, а також холодної води, що споживаються 143 будівлями установ та закладів бюджетної 

сфери міста Кропивницького. За допомогою програмного забезпечення опрацьовується інформація з 521 засобів комерційного обліку ресурсів. 

Відповідно до звітів згенерованих програмним продуктом "Енергоплан" економія ресурсів у 2020 році в порівнянні з 2019 роком склала: електричної 

енергії – 1 815 МВт·год (37,2 %); теплової енергії – 4828,4 Гкал (22,6 %);  холодної води – 69 426,6 м. куб. (38,0 %); газу – 123 896,9 м. куб. (24,4 %).

корисності бюджетної програми:

Бюджетна програма забезпечила проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на раціональне споживання енергоресурсів у бюджетних 

установах.

Фінансування у наступних роках бюджетної програми  "Заходи з енергозбереження" надає створення ефективної системи енергоменеджменту для 

управління енергозбереженням, моніторингу та контролю за споживанням паливно-енергетичних ресурсів об'єктами бюджетної та комунальних сфер. 

Рішенням міської ради від 18 грудня 2013 року № 2639 "Про приєднання до Європейської ініціативи "Угода мерів" наше місто стало учасником 

проєкту Європейської комісії на підтримку сталого енергетичного розвитку міст.

В рамках даної ініціативи розроблено План дій сталого енергетичного розвитку на період до 2020 року, затверджено рішенням міської ради від 10 

червня 2016 року № 309 та погоджено Європейською комісією 13 вересня 2018 року. У зв'язку з переглядом європейською ініціативою "Угода мерів" 

підходу щодо розробки планів дій міст наразі ведеться розробка проєкту "План дій сталого енергетичного розвитку та клімату м. Кропивницького на 

період до 2030 року", який тепер міститиме заходи направлені на адаптацію життєдіяльності міста до нових умов викликаних змінами клімату. 

Виконуючи добровільно взяті зобов’язання та здійснюючи заходи Плану дій, міською радою проведено масштабну роботу щодо декарбонізації 

життєдіяльності міста.


