
Додаток 
до Методичних рекомендацій 
щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 1200000

2. 1210000

3. 1213180                1060

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

( грн)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний фонд спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом

1. Видатки (надані 
кредити) 178,500 0 178,500 116,339 0 116,339 -62,161 0 -62,161
        в т. ч.

1.1
Забезпечення надання 
пільг населенню на 
оплату житлово-
комунальних послуг і 
природного газу 178,500 0 178,500 116,339 0 116,339 -62,161 0 -62,161

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(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":
(грн)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний фонд спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом

1 затрат

Обсяг забезпечення 
надання пільг 
інвалідам 1 і 2 груп по 
зору на оплату 
житлово-комунальних 
послуг 160,000 0 160,000 102,734 0 102,734 -57,266 0 -57,266

х
х

№   
з/п

Залишок на початок року х

Виконано 

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з відмовою від пільг для оформлення субсидій

(найменування бюджетної програми)

ВідхиленняПоказники
План з урахуванням змін

Виконано 

х
х

    в т. ч.
власних надходжень
інших надходжень

    в т. ч.

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

(КПКВК МБ)      (КФКВК)

Показники
План з урахуванням змін

Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 

Відхилення

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу     

ВідхиленняЗатверджено паспортом бюджетної 
програми Виконано

інших надходжень

    в т. ч.
власних надходжень

х

надходження позик

Показники

Надходження

інші надходження

власні надходження

повернення кредитів

Забезпечення надання пільг інвалідам 1-2 груп по зору та сім’ям  військовослужбовців, що загинули  в Республіці  Афганістан на оплату житлово-комунальних 
послуг 

Залишок на кінець року

Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького

Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького

№ 
з/п



Обсяг забезпечення 
надання пільг сім’ям 
військовослужбових, 
які загинули в 
Республіці Афганістан  
на оплату житлово-
комунальних послуг

18,500 0 18,500 13,605 0 13,605 -4,895 0 -4,895

2 продукту

Кількість 
отримувачів послуг 
інвалідів 1 і 2 груп 
по зору 92 0 92 92 0 92 0 0 0

Кількість отримувачів 
послуг сімей 
військовослужбових, 
які загинули в 
Республіці Афганістан 5 0 5 5 0 5 0 0 0

3 ефективності
Середній розмір 
витрат на надання 
пільг  інвалідам 1 і 2 
груп по зору щодо 
оплати житлово-
комунальних послуг  
на одного пільговика 
на рік 1,739 0 1,739 1,117 0 1,117 -622 0 -622

Середній розмір 
витрат на надання 
пільг  сім’ям 
військовослужбовців, 
які загинули в 
Республіці Афганістан 
щодо оплати житлово-
комунальних послуг  
на одного пільговика 
на рік 3,700 0 3,700 2,721 0 2,721 -979 0 -979

4 якості

Динаміка кількості 
отримувачів коштів 
інвалідів 1 і 2 груп по 
зору порівняно з 
попереднім роком (у 
2018 році-97 од) 94.8 0 94.8 99.9 0 99.9 -5.1 0 -5.1

Динаміка кількості 
отримувачів коштів 
сімей 
військовослужбовців, 
які загинули в 
Республіці Афганістан 
порівняно з 
попереднім роком (у 
2018 році -5 од) 100 0 100 100 0 100 0 0 0

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) 170,000 0 170,000 116,339 0 116,339 68.4 0.0 68.4
    в т. ч.

Економія коштів у зв'язку з оформленням субсидій, відмова від пільг

Надання пільг населенню відшкодовано в повному обсязі

Відхилення виконання (у відсотках)Звітний рікПопередній рік№ 
з/п Показники



Забезпечення надання 
пільг населенню на 
оплату житлово-
комунальних послуг і 
природного газу 170,000 0 170,000 116,339 0 116,339 68.4 0.0 68.4

1 затрат

Обсяг забезпечення 
надання пільг 
населенню на оплату 
житлово-комунальних 
послуг 170,000 0 170,000 116,339 0 116,339 68.4 0 68.4

2 продукту
Кількість отримувачів 
послуг 113 0 113 97 0 97 85.8 0.0 85.8

3 ефективності
Середній розмір 
витрат на надання 
пільг щодо оплати 
комунальних послуг і 
природного газу на 
одного пільговика 1504 0 1504 1199 0 1199 79.7 0.0 79.7

4 якості

Динаміка кількості 
отримувачів коштів 100 0 100 100 0 100 0.0 0.0 0.0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансуванн
я 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

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 управління протягом 2019 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. 
Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.
6. Узагальнений висновок щодо:

х

актуальності бюджетної програми:

ефективності бюджетної програми:
Управлінням опрацьовано акти звірки по наданню пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг. У 2019 році пільги надавались 97 особам. 
Відшкодовано в повному обсязі.

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

х

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Головне управління, а також на належному 
рівні вирішити питання  надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу.

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

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

х

8

Виконано за звітний період

Результативні показники виконані в повному обсязі

х

х

х

х

5

Витрати у порівнянні з попереднім роком зменшились на 68,4 відсотки у зв'язку з відмовою населення від пільг та оформлення субсидій

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

Виконано всього Залишок фінансування на 
майбутні періоди

7
х



довгострокових наслідків бюджетної програми:

Головний бухгалтер В.В. Барабаш
(підпис)

корисності бюджетної програми:

Фінансування бюджетної програми "Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу"  забезпечить у 
наступних роках пільгове населення міста Кропивницький допомогою в оплаті за житлово-комунальні послуги. 

Управління виконує функцію головного розпорядника коштів щодо відшкодування підприємствам, організаціям та установам - надавачам послуг витрат, 
пов'язаних з наданням пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги.


