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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 0200000

2. 0210000

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

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

1. Видатки (надані кредити) 14 204,3 0,0 14 204,3 13 365,1 0,0 13 365,1 -839,2 0,0 -839,2
        в т. ч.

1.1

Забезпечення надання 

одноразової фінансової 

допомоги, проведення 

міських заходів, спрямованих 

на соціальний захист і 

соціальне забезпечення

14 204,3 14 204,3 13 365,1 0,0 13 365,1 -839,2 0,0 -839,2

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":

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

1 продукту
Кількість одержувачів 

фінансової допомоги
7,1 7,1 4,8 4,8 -2,3 -2,3

Кількість місцевих заходів 30 30 25 27 -5 -5

2 ефективності
Середній розмір фінансової 

допомоги
2,0 2,0 2,8 2,8 0,8 0,8

Середні витрати на 

проведення одного місцевого 

заходу

14220,0 14220,0 14155,4 14155,4 -64,6 -64,6

3 якості

№   

з/п

(Найменування бюджетної програми)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціальногозабезпечення

(КПКВК МБ)                             (КФКВК)

0213242                                       1090 Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення

Виконано 

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Відхилення

Показники

План з урахуванням змін

х

власні надходження

Надходження

х

Виконано Відхилення

Залишок на початок року х

Відхилення касових видатків від планового показника виникло в результаті того, що мешканці міста, у зв"язку з закінченням бюджетного періоду, не 

отримали адресну грошову допомогу за 2020 рік. Видатки на придбання листівок не використано у зв"язку з тим, що не виникла потреба у їх придбанні. 

Відповідно до ЗУ "Про публічні закупівлі" засоби приймання сигналів  цифрового телерадіомовлення придбано за меншею ціною чим було заплановано. 

Виплата довічного пансіону здійснена не в поному обсязі у зв"язку зі смертю двох Почесних громадян міста.

власних надходжень

    в т. ч.

    в т. ч.

План з урахуванням змін
Показники

інших надходжень

х

надходження позик

х

повернення кредитів

х

Відхилення

Залишок на кінець року

інші надходження

інших надходжень

    в т. ч.

власних надходжень

№ з/п Показники

Затверджено паспортом бюджетної 

програми
Виконано

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги, проведення міських заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне 

забезпечення



Динаміка заходів 

спрямованих на соціальний 

захист і соціальне 

забезпечення порівняно з 

минулим роком (2019 р. - 25 

заходи)

120 120 100 100 -20 -20

Динаміка кількості осіб, яким 

протягом року надано 

фінансову допомогу 

порівняно з минулим роком 

(2019-5410 осіб)

132 132 89 89 -43 -43

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) 12 358,9 0,0 12 358,9 13 365,1 0,0 13 365,1 8% 8%

    в т. ч.

1.

Забезпечення надання 

одноразової фінансової 

допомоги, проведення 

міських заходів, спрямованих 

на соціальний захист і 

соціальне забезпечення

12 358,9 0,0 12 358,9 13 365,1 0,0 13 365,1 8% 8%

1.1.

продукту

Кількість одержувачів 

фінансової допомоги 4710 0 4710 4829 4829 3% 3%

Кількість місцевих заходів 27 27 25 25 -7% -7%

ефективності

Середній розмір фінансової 

допомоги 2,5 2,5 2,8 2,8 12% 12%

Середні витрати на 

проведення одного місцевого 

заходу 17600 17600 14155,4 14155,4 -20% -20%

якості

Динаміка заходів 

спрямованих на соціальний 

захист і соціальне 

забезпечення порівняно з 

минулим роком 112,5 112,5 100 0 100 -11% -11%

Динаміка кількості осіб, яким 

протягом року надано 

фінансову допомогу 

порівняно з минулим роком 85 85 89 85 5% 5%

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

Відхилення виконання (у відсотках)

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги, проведення міських заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

Показники

Попередній рік Звітний рік

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 

показників. Кошти використані за призначенням. 

№ з/п

7 8

Виконано за звітний 

період

Виконано всього Залишок фінансування 

на майбутні періоди

х х

х х

5

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

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

х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника



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  здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. 

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

довгострокових наслідків бюджетної програми:

(підпис)

Програма сприяла у вирішення питань надання додаткових соціальних гарантій і адресної допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям

загиблих воїнів-інтернаціоналістів, вдовам померлих чорнобильців, багатодітним та малозабезпеченим сім’ям; активізація роботи з громадськими

організаціями для вирішення найбільш актуальних соціальних питань; задоволення законних прав та інтересів громадян з питань соціального

захисту в органах виконавчої влади; здійснення аналізу соціальних потреб населення.

х х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

актуальності бюджетної програми:

Начальник відділу бухгалтерського обліку - 

головний бухгалтер Світлана СОРОКА

ефективності бюджетної програми:

Цілі, та мета бюджетної Програми досягнені повністю. Завдання бюджетної Програми виконані в повному обсязі. Ресурс спрямований на реалізацію 

програми використаний за призначенням.

корисності бюджетної програми:

Подальше впровадження програми у наступних роках дозволить реально підтримати життєздатність найбільш соціально вразливих категорій 

населення.

Реалізація Програми дала  можливість поліпшити стан захищеності окремих верств населення, сімей з дітьми, інвалідів, ветеранів війни та осіб 

похилого віку.


