
Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1. 1600000            Управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1600000/1610000            Управління  містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради               
    (КПКВК МБ) (найменування   відповідального виконавця)

3. 1617530                  0460          Інші заходи у сфері   зв'язку  , телекомунікації та інформатики                     
      (КПКВК МБ)    (КФКВК)             (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Сворення оптимальних умов для забезпечення роботи управління у вирішенні делегованих завдань з використанням 
електронних та інформаційних ресурсів і сучасних комп’ютерних технологій.

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

(тис. грн.)

№
з/п

Показники
План з урахуванням змін Виконано Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом

1 Видатки (надані
кредити)

3,3 77,4 80,7 2,9 77,4 80,3 -0,4 0 -0,4

Показник не виконано у зв’язку з  економією бюджетних коштів.

в т.ч.
1.1 Витрати на 

реалізацію 
державної політики
у сфері 
містобудування

3,0 77,4 80,7 2,9 77,4 80,3 -0,4 0 -0,4

Показник не виконано у зв’язку з економією бюджетних коштів



№  
з/п

Показники
План з урахуванням змін Виконано  Відхилення

загальний 
фонд

спеціальни 
й фонд разом

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом

1.2      

5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»:

(тис. грн.)
№

з/п Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення

1. Залишок на початок року х х
в т.ч.

1.1 власних надходжень х  х
1.2 інших надходжень х  х

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, 
на початок року :  

2. Надходження    

в т.ч.
2.1 власні надходження    

2.2 надходження позик
2.3 повернення кредитів
2.4 інші надходження 77,4 77,4

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: відхилення відсутні.
3. Залишок на кінець року х

в т.ч.
3.1 власних надходжень х
3.2 інших надходжень х

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень,
на кінець року.  

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

(тис. грн.)
№
з/п

Показники Затверджено паспортом
бюджетної

програм

Виконано Відхилення

загальний

фонд

спеціальний

фонд
разом загальний

фонд

спеціальний 

фонд
разом загальний

фонд

  спеціальний

фонд
разом



Керівництво та управління у сфері містобудування та архітектури
1. затрат

Обсяг необхід-
них видатків на 
придбання 
компютерної 
техніки

77,4 77,4 77,4 77,4

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність відсутня.

 Обсяг видатків 
на придбання 
ліцензійного 
програмного 
забезпечення

3,3 3,3 2,9  2,9 -0,4 -0,4

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність у зв’язку  з ефективним використанням 
бюджетних коштів при придбання програмного продукту.

2. продукту

Кількість прид-
бання багато-
функціонального 
пристою

 1 1  1 1   

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність  відсутня.

Кількість прид-
бання компю-
терної техніки

3 3 3 3

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність  відсутня.

Кількість прид-
бання ліцензій-
ного програмного 
забезпечення

10 10 1 1 -9 -9

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність у зв’язку з перерозподілом 
ефективного використання коштів, а саме, відмовою в придбанні антивірусного програмного продукту до 10 комп’ютерів у зв’язку з наявністю 
вбудованого антивірусного програмного забезпечення в операційній системіWindows 10 та з винекненням потреби у придбанні антивірусного 
програмного забезпечення для Windows сервера.

3. ефективності



Середні витрати 
на придбання 
багатофункціональ
ного пристрою

  15,9 15,9 15,9 15,9

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхиленні відсутні.

Середні витрати 
на придбання 
компютерної 
техніки

20,5 20,5 20,5 20,5

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:відхиленні відсутні.

Середні витра-
ти на придбан-
ня 1 програм-
ного продукту

0,3  0,3 2,9  2,9 2,6 2,6

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:розбіжність у зв’язку з перерозподілом в придбанні 
програмного продукту.

4. якості

№  
з/п

Показники Затверджено паспортом
бюджетної
програми

            Виконано                 Відхилення

загальний

фонд

спеціальний

фонд
разом загальний

фонд

спеціальний

фонд
разо

м

загальний

фонд

спеціальний

фонд
разом

Рівень оновлен-
ня матеріально-
технічної бази

100 100  100 100   

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні.

Рівень онов-
лення 
ліцензійних 
програм

 100 100 100 100

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні.



Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих
на досягнення цих показників:
затверджено  паспортом бюджетної  програми  80,7 тис.  гривень.  Здійснено  видатки  з  місцевого  бюджету  —  80,3тис.  грн.  Розбіжності  між
виконаними результативними показниками і тими, що було затверджено паспортом бюджетної програми виникли внаслідок економії бюджетних
коштів. 

5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:
№
з
/
п

Показники Попередній рік               Звітний рік             Відхилення виконання
(у відсотках)

загальн
ий 
фон
д

спеціальний 
фонд разом

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом

Видатки (надані 
кредити)

  13,0 13,0 2,9 77,4 80,3   

в т.ч.

Придбання облад-
нання і предметів 
довгострокового 
використання 

 13,0 13,0  77,4 77,4   

Легалізація 
ліцензійного 
програмного 
забезпечення

2,9 2,9



1. затрат

 Обсяг необхід-
них видатків на 
придбання ком-
пютерної техніки

 13,0 13,0  77,4 77,4  16,8 16,8 

 Обсяг видатків 
на придбання 
ліцензійного 
програмного 
забезпечення

2,9 2,9

2. продукту
Кількість прид-
бання багато-
функціональ-
ного пристою

   1 1   

Кількість прид-
бання компю-
терної техніки

 1 1  3 3 33 33

Кількість прид-
бання ліцензій-
ного програм-
ного забезпе-
чення

1 1

3. ефективності

Середні вит-
рати на придба-
ння багатофунк-
ціонального 
пристрою

  15,9 15,9  

Середні витрати 
на придбання 
компютерної 
техніки

 13,0  13,0  20,5 20,5  63 63 

Середні витрати 
на придбання 1 
програмного 
продукту

2,9  2,9



№ 
з/п

Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення виконання
(у відсотках)

загальний
фонд

спеціальний 
фонд разом

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разо

4
.

якості

Рівень оновлен-
ня матеріально-
технічної бази

100 100 100 100

Рівень онов-
лення 
ліцензійних 
програм

100 100

Динаміка показників пояснюється збільшенням обсягів видатків із місцевого бюджету на виконання бюджетної програми.

5.5 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:
Фінансових порушень не виявлено

5.6 «Стан фінансової дисципліни»:
дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: 

актуальності бюджетної     програми: є актуальною для подальшої її реалізації  
 
ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені 
паспорти бюджетних програм.
 
корисності бюджетної програми:   забезпечено необхідні умови для виконання делегованих повноважень.  

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Начальник відділу- головний бухгалтер  
(підпис)


	ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

