
Додаток 

до Методичних рекомендацій 

щодо здійснення оцінки ефективності

бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

1. 0900000

2. 0910000

3.

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

спеціальн

ий фонд
разом

загальни

й фонд

спеціальн

ий фонд
разом

загальни

й фонд

спеціальн

ий фонд
разом

1. Видатки (надані кредити) 158,7 41,3 200 158,2 41,3 199,5 -0,5 0,00 -0,5

        в т. ч.

1.1
Придбання основного 

капіталу 65,2 41,3 106,5 65,2 41,3 106,5 0 0 0

1.2 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 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

власних надходжень

інших надходжень

Залишок на кінець року

    в т. ч.

повернення кредитів

інші надходження

власні надходження

надходження позик

Надходження

    в т. ч.

власних надходжень х х

інших надходжень х х

Залишок на початок року х х

    в т. ч.

Показники План з урахуванням Виконано Відхилення

0913240 Інші заклади та заходи

(КПКВК МБ)                  (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим 

вразливим категоріям населення

№   з/п Показники

План з урахуванням змін Виконано Відхилення

Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією видатків

 



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

(тис. грн)

загальний 

фонд

спеціальн

ий фонд
разом

загальни

й фонд

спеціальн

ий фонд
разом

загальни

й фонд

спеціальн

ий фонд
разом

1. затрат

обсяг витрат всього в т.ч 158,7 41,3 200 158,2 41,3 199,5 -0,5 0 -0,5

обсяг видатків на 

проведення поточного 

ремонту дитячого будинку 

сімейного типу 93,5 93,5 93 93 -0,5 0 -0,5

обсяг видатків на 

облаштування  дитячого 

будинку сімейного типу 

меблями 65,2 41,3 106,5 65,2 41,3 106,5 0 0 0

2. продукту

кількість заходів 2 2
Кількість об'єктів, що 

плануються відремонтувати 2 2 2 0 2 0 0 0

кількість придбаних меблів для 

дитячих будинках сімейного типу 40 5 45 40 5 45 0 0 0

3. ефективності

Середні вартість 1 -го заходу 0 0 100 0 0 100 0 0 0

Середні вартість ремонту 1 -

го об'єкту 93,5 93,5 93 93 -0,5 0 -0,5

Середні вартість 1 -єї 

одиниці обладнання 1,63 8,3 2,4 1,63 8,3       2,4 0 0,0 0,0

4. якості

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

загальний 

фонд

спеціальн

ий фонд
разом

загальни

й фонд

спеціальн

ий фонд
разом

загальни

й фонд

спеціальн

ий фонд
разом

Видатки (надані кредити) 0 0 0 158,2 41,3 199,5

    в т. ч.

напрям використання 

бюджетних коштів 0 93 0 93

Придбання основного 

капіталу 0 0 0 65,2 41,3 106,5

1. затрат

обсяг витрат всього в т.ч 0 0 0 0 3219 3219
обсяг видатків на проведення 

поточного ремонту дитячого 

будинку сімейного типу 93
обсяг видатків на облаштування  

дитячого будинку сімейного типу 

меблями 65,2 41,3 106,5

2. продукту

кількість заходів 2
Кількість об'єктів, що плануються 

відремонтувати 1 1

кількість придбаних меблів для 

дитячих будинках сімейного типу 0 0 0 40 5 45

3. ефективності

Середні вартість 1 -го заходу 200
Середні вартість ремонту 1 -го 

об'єкту 93 93
Середні вартість 1 -єї одиниці 

обладнання 0 0 0 1,63 8,26 2,4

4. якості

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

Відхилення показника відбулося у зв'язку зєкономією коштів

Відхилення показника відбулося у зв'язку зі зниженням ціни за одиницю обладнання 

№ з/п Показники

Попередній рік Звітний рік Відхилення виконання (у відсотках)

№ з/п Показники

Затверджено паспортом бюджетної Виконано Відхилення



5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код Показники

Загальний 

обсяг 

фінансування 

проекту 

(програми), 

всього

План на 

звітний 

період з 

урахуван

ням 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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань упавлінням протягом 2018 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. 

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

Проведенно поточний ремонт  та облантування меблями  дитячих будинків сімейного типа. 

За результатами проведення ремонту зекономлено коштів в сумі 0,5тис. гривень.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

дітей, позбавлених батьківського піклування 

Головний спеціаліст Г.А.Вовк

(підпис)

корисності бюджетної програми:

Бюджетна програма забезпечила покращення стану будинків та умов проживання дітей , які виховуються у дитячих будинків 

сімейного типу.

Бюджетна програма забезпечує комплексне розв'язання проблем соціального та житлового  захисту дітей-сиріт та 

х х

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надала можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на управління, а також

забезпечити виконання заходів Міська програма соціально - правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому

середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2017- 2019 роки, яка затверджена рішенням Кіровоградської міської

ради від 15 береня 2017 року №829(зі змінами)

ефективності бюджетної програми:

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

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

х х

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

х х

5 7 8

х х

Виконано за звітний 

період

Виконано всього Залишок 

фінансування на 

майбутні періоди


