
     Додаток 

                                    

                                      

   

 

 

 1. 0800000 Департамент соціальної політики Міської ради міста Кропивницького

    (КПКВК  МБ)     (найменування головного розпорядника) 

 2. 0810000 Департамент соціальної політики Міської ради міста Кропивницького

    (КПКВК МБ)    (найменування відповідального виконавця) 

 3. 

0813221 3221

    (КПКВК МБ)           (КФКВК)            (найменування бюджетної програми) 

 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) 0 3490,311 3490,311 0 3337,825 3337,825 0 -152,486 -152,486

в т.ч.

  до Методичних рекомендацій 

  щодо здійснення оцінки 

                                   ефективності бюджетних 

      програм 

              ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 

                           за 2021 рік 

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, 

визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II 

групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 

частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

 Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, а також інвалідам І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових 

умов

План з урахуванням змін Виконано Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: У зв'язку з зміною у складі сім'ї 1 особи з інвалідністю внаслідок 

війни ІІ групи, який брав безпосередню участь в АТО комісією з питань розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для деяких категорій осіб, а також членів сімей, за рахунок субвенції з державного бюджету було вирішено провести перерахунок розміру грошової 

допомоги

№ з/п

Показники



1.1.

Забезпечення виплати грошової 

компенсації за належні для отримання 

жилі приміщення для сімей загиблих осіб, 

визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 

10 Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарант їх соціального захисту",  для 

осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва 

або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні 

її проведення визначених пунктами 11-14 

частини другої статті 7 Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", та які потребують 

поліпшення житлових умов

0 3490,311 3490,311 0 3337,825 3337,825 0 -152,486 -152,486

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

(тис. грн)

№ з/п Виконано Відхилення

1. 

  

1.1 

1.2 

2. 

  

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3. 

  

3.1 

3.2 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за підпрограмами та завданнями":

(тис.грн)

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: У зв'язку з зміною у складі сім'ї 1 особи з інвалідністю внаслідок 

війни ІІ групи, який брав безпосередню участь в АТО комісією з питань розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для деяких категорій осіб, а також членів сімей, за рахунок субвенції з державного бюджету було вирішено провести перерахунок розміру грошової 

допомоги

Показники План з урахуванням змін

Залишок на початок року 

в т. ч.  

власних надходжень  

інших надходжень 

Надходження 

в т. ч.  

власні надходження 

надходження позик 

повернення кредитів  

інші надходження 

Залишок на кінець року 

в т. ч.  

власних надходжень  

інших надходжень 

Затверджено паспортом бюджетної 

програми Виконано Відхилення№ з/п

Показники



загальний 

фонд

спеціальний 

фонд Разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд Разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд Разом

1 затрат

кількість сімей загиблих осіб, які 

потребують поліпшення житлових осіб 0 2 2 0 2 2 0 0 0

кількість сімей осіб з інвалідністю, які 

потребують поліпшення житлових осіб 0 1 1 0 1 1 0 0 0

2 продукту

кількість квартир (будинків) 0 3 3 0 3 3 0 0 0

загальна площа житла, яку планується 

придбати
0 187,56 187,56 0 178,41 178,41 0 -9,15 -9,15

3
ефективності

середня вартість однієї квартири 

(будинку)
0 1,163 1,163 0 1,113 1,113 0 -0,050 -0,050

середня вартість 1 кв.м. житла
0 18,609 18,609 0 18,708 18,708 0 0,099 0,099

середня площа  житла на одну сім`ю 0 65,52 65,52 0 59,47 59,47 0 -6,05 -6,05

4 якості

частка забезпечених житлом сімей 

загиблих осіб, які потребують поліпшення 

житлових умов
0 33,30 33,30 0 33,30 33,30 0 0 0

частка забезпечених житлом сімей осіб з 

інвалідністю, які потребують поліпшення 

житлових умов
0 11,10 11,10 0 11,10 11,10 0 0 0

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

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд Разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд Разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд Разом

1 Видатки (надані кредити) 0 0 0 0 3337,825 3337,825 0 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:   Розбіжності відсутні

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:    У зв'язку з зміною у складі сім'ї 1 особи з інвалідністю внаслідок 

війни ІІ групи, який брав безпосередню участь в АТО комісією з питань розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, а 

також членів сімей, за рахунок субвенції з державного бюджету було вирішено провести перерахунок розміру грошової допомоги

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з зміною у складі сім'ї 1 особи з інвалідністю внаслідок

війни ІІ групи, який брав безпосередню участь в АТО комісією з питань розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, а

також членів сімей, за рахунок субвенції з державного бюджету було вирішено провести перерахунок розміру грошової допомоги

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:   Розбіжності відсутні

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на 

досягнення цих показників:  

Попередній рік Звітній рік Відхилення виконання (у відсотках)

№ з/п

№ з/п

Показники

Показники



в т.ч.

1.

Забезпечення виплати грошової 

компенсації за належні для отримання 

жилі приміщення для сімей загиблих осіб, 

визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 

10 Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарант їх соціального захисту",  для 

осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва 

або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні 

її проведення визначених пунктами 11-14 

частини другої статті 7 Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", та які потребують 

поліпшення житлових умов

0 0 0 0 3337,825 3337,825 0 0 0

1.1.

затрат

кількість сімей загиблих осіб, які 

потребують поліпшення житлових осіб
0 0 0 0 2 2 0 0 0

кількість сімей осіб з інвалідністю, які 

потребують поліпшення житлових осіб
0 0 0 0 1 1 0 0 0

продукту

кількість  квартир (будинків) 0 0 0 0 3 3 0 0 0

загальна площа житла, яку планується 

придбати
0 0 0 0 178,41 178,41 0 0 0

ефективності

середня вартість однієї квартири 

(будинку)
0 0 0 0 1,113 1,113 0 0 0

середня вартість 1 кв.м. житла 0 0 0 18,708 18,708 0 0 0

середня площа  житла на одну сім`ю 0 0 0 0 59,47 59,47 0 0 0

якості

частка забезпечених житлом сімей 

загиблих осіб, які потребують поліпшення 

житлових умов

0 0 0 0 33,30 33,30 0 0 0

частка забезпечених житлом сімей осіб з 

інвалідністю, які потребують поліпшення 

житлових умов

0 0 0 0 11,10 11,10 0 0 0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Показники попереднього року відсутні у зв'язку з тим, що фінансово - господарська діяльність департаменту соціальної політики розпочалась 02 лютого 2021 року.

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарант їх соціального захисту",  для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов



Показники

Загальний 

обсяг 

фінансування 

проекту 

(програми), 

всього

План на звітний 

період з 

урахуванням 

змін

Виконано за 

звітний 

період
Відхилення

Виконано 

всього

Залишок 

фінансування на 

майбутні періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7

1. Надходження всього: х х х

Бюджет розвитку за джерелами х х х

Надходження із загального фонду

бюджету до спеціальног фонду (бюджету 

розвитку)

х х х

Запозичення до бюджету х х х

Інші джерела х х х

2. Видатки бюджету розвитку всього: х х х

2.1 Всього за інвестиційними проектами

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 х х

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

ефективності бюджетної програми : мета програми в результаті її діяльності досягнута повністю, завдання виконані в повному обсязі, строки по реалізації заходів 

повністю дотримувались;

корисності бюджетної програми : забезпечено виконання державних програм соціального захисту населення відповідно до вимог чинного законодавства;

довгострокових наслідків бюджетної програми : фінансування  програми в наступних  роках  дозволить забезпечити виконання державних програм соціального захисту 

населення.

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку

та звітності департаменту                             _________________________________________       Наталя ІЩЕНКО

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

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  фінансові порушення відсутні.

5.7. "Стан фінансової дисципліни": реєстрація та оплата зобов'язань  здійснювалась в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська 

заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : є актуальною для подальшої її реалізації;


