
Додаток

до Методичних рекомендацiй щодо здiйснення оцiнки ефективностi бюджетних проrрам

оцlнкА ЕФЕктивностl БюджЕтноТ прогрАми
зА 2020 PlK

0200000 Виконавчий KoMiTeT Вiльногiрськоi MicbKoT ради flнiпропетровськоi областi
(кпкквк мБ) (найменування головного розпорядника )

2. 0210000 Виконавчий KoMiTeT Вiльногiськоi MicbKoi ради flнiпропетроtsськоi областi

?

4.

(кпкквк мБ) (найменування вiдповiдального вйконавця )

0210150 Органiзацiйне, iнформацiйно-аналiтичне та матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi обласноi ради,
раЙонноi ради, районноi у MicTi ради (у разi 'rT створення), Micbкoi селищноi, сiльськоi рад

(кпкквк мБ) (найменуваtlвя бюджетl]оi програми )

Мета бюджетноi програми :

Ор_ганiзацiЙне, iнформацiйно-аналiтичне та матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi виконавчого KoMiтery

5.

5.].

Оцiнка ефективностi бюджетноТ програми за критерiями:

"Виконання бюджетноТ програми за напрямами використання бюджетних коштiв" (тис грн)

Вуtкснання паспорта бюджетноi програми 0210150 за касовими видатками за 2020 piK склада€ 98,6% вцiльому вiд затверджених бюджетних
ПРиЗначень. В 2020 роцi оплата за укладеними договорами здiЙснювались виконавчим KoMiTeToM Вiльногiрськоiмiсько'i ради виключно на

пiдставi наданих aKTiB виконаних робiтта видаткових накладних,а саме за касовими видатками виконанllя складас
99,8%(вiдхилення1243,69грн), u{o також призвело до певноj eKoHoMii бюджетних коштiв

[lРичинами наявностi залишку невикористаних асигнувань за видатками у 2020 роцi € оплата за спожитi енергоносii на пiдставi фактичних
llОкаЗнИкiВ лiчильникiвта та вiдновлення касових видаткiв на пiдставi фактичttих вiдшкодувань, а саме за касовими видатками виконання

склада€ 77,7%(в|цилевня81076,10грн), скасування деяких вiдряджень /за касовими видатками виконанняскла дае8З,2% (вiдилення
З519,21ГРН),Зменшення виплати заробiтl{оj плати з нарахуванttями згiдно договору за рахунок субвеrrцiТ, ц{о передаеться,Щмитрiвською

сiльською радою, за касовими видатками виконанllя складае 87,5% (вiдхилеrrня бЗ091,85грн)

N?

з/п п оказв и ки

план з чрахvван}lям змiн вико}lаl{о [Jiдцх ил е lt ttя

загальний
dонл

спецiал ьн и

й Фонд азом
загальний

фоttд

спецiалыtи
й бонд эазом

загальний

фонд

спецlал ьн

ий Фонд разом

],.

l}и цатки {rlаданi
rl5_,,:ДИТИ) 107з9,99 47,00 10786,9! 10589,29 136,66 10725,9 6 150,7с 89,66 _61,0з

Пояснення щодо причин вiдхиленtlя касових видаткiв (наданих кредитiв) вiд плаtrового показ}iика

ПОяСненвя щодо причин вiдхиленttя касових видаткiв (надаttих кредитiв) вiд плаtiового показt]ика

ПОяСнеtlttя щодо причиll вiдхилеrtttя касових видаткiв (надаtlих кредитiв) вiд плаtlового tlоказliика

н о |) и стува li }lя

5.2 "Виконання бюджетноi програми за джерелами надходжень спецiальпого фонду" (тис грн)

['lохазники
Jлишок на початок

року

пtэяt нення причин наяв}]остi залишку надходжеllь сrlецiальttого фонду в т.ч. власllих надходжеllь бюджетних ycTalloB та iнщих надходжеtlь,

Поясttення щодо причин вiдlхилевttя касових видаткiв (надаttих кредитiв) вiд плаtlового показ}iика

Плаtl з урахуваtlttям змitl

Е|ласl{их tlадходжеl{ь

на початок року

1.

в т.ч.

1.1

належного

функцiонуваrrня
!,сl,а t]oB и 10739,99 47.0( 10786,9! 105 89,2! 1з6,6( 10725,9( -150,7( 89,6( -61,0:

1.з 0,0( t24,2s 124,2Е 0,0с t24,7E 124,2! 0,0с 0,0( 0,0(



2 },lадходження 10,629 9,6 -1,029

в т.ч.

2.t. власних tlадOджень 10,629 9,6 1,029

2.2:" надходження позик 0

2.э| повернення кредитlв 0

2,2|. iltulих надходжень 84,062 84,062 0

Пояснення причини вiдхилення ь вiд пла}lових

Jалишок на кiнець

Р(|Кv х 5,667 х

в,г.ч,

з,1 R/ асних tlадходжеl{ь х 5,667

з,,,z поsернення кредитiв х х

llоfiснення щодо причин залишку надходжень спецiального фонду в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та iнших надходжень, ва

"[}инонаtll]я резчльтативl]их показникiв бюджетttоi за напрямами 8икористанtlя бюджетних коштiв" (тис

спецlал ьн

ий фоttд

l,! о п ря м в u Kopucmal! ня бюdже mн ux KouJ m iB

1 зilтрат

{iлькiсть штатних одинйць 46 4с 41 41 _5

l/lоща адмlнlстративних

] r,и Mi ц.tе н ь t466,7 1466,-j t466,7 0 t466,7 0

оtiсяг вйдаткiв на

rl;lидбання компьютерЕогс

:rriладнанвя 4з 4з 4з 4з 0

Поясненвя щоло розбiжtrостей мiж та плановими тивt{ими показllиками

BaKaHTHi посади на звiтtiого перiоду

Поясненllя щодо розбiжностей мiж фактичttими та плаt|оl]ими тативttими Ilоказllиками

с фективttостi
ссреднi витрати на одну

щтатну одиницю 2зз,478 t,Oz2 2з4,5 z58,z75 3,ззз 26 1,608 24,]97 2,311 27,108

кlлькiсть опрацьованих

звернень, заяв, скарг на

одного працiвника з0 зс зс з0 0 0

ьiлькiсть розроблених

]ая8, рiшень на одного

r рацiвника зб з з€ зб 0

середня BapтlcTb

придбання обладнання

довrострокового
користування 21,5 2I,5 0 14,зз з 14,зз -7,t61 -7,16,j

поясненrlя щоло розбiжностсй мiж фактичtlими та пла}lовими результативllими IIоказliиками

п оказн и ки

(

с с

с



я Kclcтi

100 0 0
вlдсоток вчасно вихонаних

звернень, заяв, скарг

громадян Ухраiни 100 10с

10с

10с

100 10с 0

9iдсоток прийнятих

ро!поряджень, рiшень,
наказiв у загальнiЙ

х]лькостi розроблених 100

вiдсоток придбаних

предметiв i обладнання

доагострокового
корLlстYвання 0 10с 10с 10с 100 0 0

ц ,

"л_...'-,,л"" """^'-"".'

Оцiнка вiдповiдностi фактичних результативних показникiв проведеним видаткам за напрямом використан1,1я бюджетвих коштiв,

спрямованих на досl Iц9}|}i j_ц!tr поI91]]II9

Зазпачаються yci напрями використання бюджених коштiв, затвердженi паспортом бюджетвиi програми

lього року" (тис

Звiтний piK вiлсотках)

Nq

з/11 по каз tl и ки

Попереднiй piK

заг,альнии

фоttд

спецiалыtи
й фонд разом

за гал bli и и

фояд

спецiал ьн и

й фоtlд разом

за гал bt,t ий

фонд

спец|альн
ий фоttд разом

Видатки (наданl

кредити) 91з8,1 1 з,79б 9141,906 10589,29 136,66 10725,95 1451,18 Lзz,а64 1584,044

Ь проведеr,"х видаткiв (ttадаttихm*сrrе"", щод-о збiльшення (змевшенirя)

[lоясненнЯ щодо збiльшеНня (зменшеннЯ) обсягiВ проведених видаткiВ (rrаданих кредитiв) за tiапрямом використання бюджетних коштiв

порiвняно iз аналогiчними показ}1иками попереднього року, а також цодо змiни у cTpyKTypi напрямiв використання коштiв

1 затрат

кiлькiсть штатних

одиtlиць 4с 0 4с 4I 0 1 1

Площа

адмiнiстрати внмх

примiщень 1466,-7 0 L466,1 1466,j 0 1ц66,1 0

Обсяг видаткiв на

придбання
предметiв та

обладнання

довгостроковоrо
користуваl] ня Iz4,29 124,29 +J -8 1,29 -8 1,29

z гlродуктy

{iлькiсть опрацьованйх

]BepHeHbJ заяв, скарг

iромадян Украiни 1191 0 1191 1191 0 1191 0 0

кlлькlсть

розроблених
розпоряджень,
рiшень L4з7 14з 143 14з7 0

кiлькiсть придбаних

предметiв rа обладнання

до8гострокового
користування 0 9 2 -7

al ефекти в HocTi

с

с

"[Jиконання показникiв з Ilоказltиками

с



{апрям

зикористання

бюджетних коштiв



викоttано за звiтliий
План на звiтний перiод з

3агальний обсяг

фiнансування проекry

Поснення щоао прччuн вidхuлення фокmччнuх ноdхоdжень вid плоново2о 11окозtluко

Пояснення шоОо прччuн вidхuлення фокmччнuх ноdхоdмень вid KocoBux вчOоmкiв

х х

2..1

Всьоrо за

iнвестицiними
проектами х

lнвесmuцiанu0
проекm (проzромо)

1

ПоясненняшоОопрчччнвidхuленняносовuхвuОоmкiвновuноtlанняiнвесmuцiitноzопроекmУ(проерамч)lвiOплоновоzопокозНчКо

l1опрям

спрямувоння
ношmiв (обекm)1

11опрям

l:прямувоння
кошmiв (обекm)2

lнвесmчцiйнчй
проекm (проzромо)

поясненнящоdопрччuнвidхuленнякасовuхвudоmкisновuкононняiнвесmuцiЙНоzопроенmу(проеромч)2вidплоновоzопоКознчко



Чопрям
с,lрямувоння
коu,lmiв (обекm)7 _
llопрям

спр,lмувоння
коLлmiв (о6€кm)2 _

х х

z.z

iкбпiйольнt
,зчdmокu з

ymрчмоння
бюOжеmнчх
Iur.onou х

5.6 "Наявнiсть фiнаtlсових порушень за результатами контроль}lих заходiв"

5.7 "Стан фiнансовоiдисциплiни"

Узагальнений висновок ч4одоl

антуальностi бюджетно'i програми

е<Рективпостi бюлжетrrо'i програми

к()рисl]остi бюджетно'i програми

довгострокових наслiдкiв бюджетноi програми

l(ерiвник бухrалтреськоi служби
А.о.кАрпович

(пiдпис)



1.

z,

з. 0210170
осiб мiсцевоrо

(найменYвання бюджетно"l проrрами )

(кпкквк мБ)

' }::i::fr';:]#l'#;;"ro пiдвич{ення квалiфiкацiйвого рiвня депутатiв мiсцевоi радИ Та ПОСаДОВИХ ОСiб МiСЦеВОГО

q

5.1

iil"*. uOu**u"ocTi бюджетноI програми за критерiями:

"ВиконаннЯ бюджетноi програми за напрямами використання бюджетних коштiв" (тис rрн)

х кредитiв) вiд плавового показника

в202ороцiоплатазаукладенимидоговорамИнапiдвищенмкЙлiфiкацi.lпосадовихосiборганiвмiсцеВогосамоврядУванняВиключнона
пiАставi наданих aKTiB виконаних робiт,Причинами ""","",' 

,:;;;:.i::-в11l:т::ж асиrнувань за видатками в розмiрi 2000грн, с

посилення карантинних заходiв в Украiнi

п оказн и ki в

виконаво Вiдхилення

N9

зlп показники

Б*рд*Ыо п acllopToM бюджетно'i

п рограми
]аrальний IспецlальниlФонд |И бонд |разо,

заrалы]и и

фонд

спецIал

й фонд ]азом

заr ал ыlи и

фо"д й фонд р азом

Н mрям вuхорuсmо ння бюdжеmнuх хощm iB

ffiичнИмитапланoвимиpeзyЛЬтатиsнИмипoказ}tИками
в2о20роцiоплатазаУкладенимидоrовораминапiдвищеннякmлiФiкацiiпосадоsИхосiборrанiВмiсцеВоrосамоврядУванВявиключнона

пiдýавi наданих актis виконаних рОбiт.ПричинамИ """uno.rl 
,.пir*У:".,":r:х.J::.}.сиrнувань за видатками в розмiрi 2000Фн, е



в 2,о2о роцi оплата за yкладевими доrоворами на пiдвищФffi хйлiФiкацii посадових осiб органiвмiсцевого самоврядування виключво tla

пiдставiнаданиха",iчu"*о"""'"робiт.Причинамипа""пос,iзап"ш*уневикористанихасиtнуваiiЬзавидаткамиВрозмiрi2оOоrрн.€
посиленнякарантиннихзаходiввукратвi, t I l I

оцiнкавiдповiдностiфактичнихрезулЬтативнихпоказникiВпровед"-"'."1']:::.:.'-.1,по'*о"використапнябюджетнихкоштtв,.поямованйх на досягнення цих показник|в

бюdжеmнuх кошm

__ 
3"a*"*aо*a" ,ci напрями вихорибання бюджених коштiв, затaердженi паспортом бюАжетниi проrрами

Напрям
використання
бюджетних коштiв

5.4

г

"Виконавня показникiв бюджею
3вiтний piK Вiдхилення виконання i

N9

з,/п показн и к и

Попереднiй piK
загальни й

боtlд р азомэагальнии
фонд

спецiал
й фонд

заrал ыtи и

фоrrд й фонд р азом фопд

2,2 0 -з,28 -3,28
Видатки (наданi

коедити) 5.4Е 5,48

|lоясНенвящодозбiльшевня(зменшення)обсягiвпроведенихвидаткiв(наданихкредитiв)занапрямомвикористаннябюджетнихкоштiв
порiвняно iз аналогiчними показвиками попередньоrо року, а також щодо ЗМiНИ У cTPYKTYPi НаПРЯМiВ ВИКОРИСТаННЯ КОШТlВ

з



План на звiтний перiод з

Поснення щоdо прччuн вiОхuлення фохmччнuх ноDхоdжень Bid плоновоzо похознчха

Пояснення ulodo прччuн вiОхuлення фохmччнuх ноdхоdжень Bid хосовuх вчdоmкiв

Пояснення чlоdо лрчччн вidхuлення xocoBux вuОоmхiв новuхононня iнвесmuцiаноzо проехmу (проzромч)1 Bid плоновоzо похознчх0

Гпрям
спрямувоння
кошmiв (о6€кm)1

1йWr
:прямувоння
чошmiв (обенm)2

lнsесmчцlчнчч
проекm (проzрdмо)

z

Пояснення чlоdо прччuн вidхuлення xocolux вudоmкiв новuкононня iнвесmuцiйноzо проехmу (проеромu) 2 Bid плоновоzо понознчко

викOвано за звlтнии

пепiоп

}алишок

|iHaHcyBa
{ня на

майбутнi

*"" \n.-",-"-"

3аrальний обсяr

фiнансування проекry

{ппоrоами} всього

ulдхилеl]н
вaьоtо

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

х хНадходження
всюго: х

х х- l Бюджет розвитку за

л ярпр лам и х

аdллuллсппл tJ

]аrальноrо фонду
бюджеry до
спецiльного фонду
Iбплжртч оозвиткv) х

х

l запозиченшя до
бюджету х х

IHmi джерела х



Чо прям
эllрямувоння

кощmiв (обекп)7
Но 11рям

слрямувOння

хошmiв (обекm)2

х х

2.2

хопlmgльdl

вчdmокч з

уmрчмоння
бюdжеmнчх

усmонов х

5.6 "Наяsнiсть Фiнансових порушень за результатами контрольних захоАiв|l

5.7 "Станфiнансовоiдисциплiни"

Узагальнений висновок чlодо:

актуальностi бюджетноi програми

ефективностi бюджеrноi програми

корисностi бюджетtrо't програми

довгострокових наслiдкiв бюджетноi програми

Керiвник бухrалтреськоi служби



1.

2,

Додаток

до Методичних рекомендацiЙ цодо здiЙсневня оцiнки еФ€ктивнобi бюджетних проrрам

оцlнкА ЕФЕктивностl БюджЕтноi прогрАми

зА 2020 PlK

(кпкквк мБ) (найменYвання головноrо розлорядника )

0210000 Виконавчий KoMiTeT Вiльногiськоi MicbKoT ради ДнiпропетровськоТ обласIi

{кпкквк МБ} (найменування вiдповiдального виконавця )

о210180 lнrла дiяльнiсть у сферj державноrо управлiння
(найменування бюджетно'i програми )

(кпкквк мБ)

Мета бюджетноi програми;

Сприяння розвитку та пiдвиц_\ення активностi мiсцевоrо самоврядування,забезпечення вiдкритостi, прозоростi в дiяльвостi

органiв мiсцевоrо самоврядуваНня та громадсьКого контролю за jx дiями, наданнЯ допомоги У процесах ii трансформацii

таадаптацiiдоновихполiтИчнихiсоцiально-екопо'iч"""У'о"таспрИяннязбiльшеннюефективностiроботи'
ЗастосуваннЯ комплексногО пiдходу дО визначення прiорiтетних напрямiв розвитку сфери надання адмiнiстративних

послуг,атакожрезУлЬтатИвНоговиконаНняключоВихзаВданЬдлястВоренняналеЖНихУмовзМаксималыlого

наближення cepBicy до кожного мешканця Micтa Вiльногiрськ, вiдпрацювання дi€вих механiзмiв надання якiсних та

досryпнихадмiвiстратиВНихпослуггромадянамiсубектамгосподарюванl-tя,втiленняiновацiйнихпiдодiвУдiяльностi
центру надання адмiнiстративних послуг "мунiцiпальний центр послуг м,вiльногрiськ"

з.

4.

5. Сцlнка ефективностi бюджетноi програми за критерlями:

5.1 "Виконаttня бюджетноi програми за напрямами використаt]ня бюджетних коштiв" (тис грн)

,llнlllихвадхOлжtsнDl^|_
l:

гlоясненвя причин наявностl з"п"r*у пuдлодлень спецiального ф;цу -* -а"*- ,.адхоАжеllь бюджетних установ та iнших tlадходжень,

ffiвидаткiв(наданиxкpeдитiв)BiдnланoBoгonoказника
Причинами наявностi залишку невикористаних асиrнувань за видатками у 202О роцi в розiмiрi 350,50грн € коливаflвя цiн ва товари

ffiзадЖepeламинадхoдЖeньсnецiальнoгoфoнду''{тисгpн)

за напрямами використанtlя бюджетttих коштiв



2 rродукry

20(

rридбаних

предметiв,матерiалiв,

обладнання та iнвентарю

мя проведеннп мiсьkих

IHo"*ypciB та державних
I 20с 20с 20с

кiлькiФь депl{атlз
Вiльногiрськоi MicbKoi раду

Дн iп ролетро в cbKoi обл acтi 2с 26 ?с 0 2(

lдмiяifrративних поФуr

lромамнами i су6€ктам

господарювання ЦНАП зз53 0 з35 зз5: з35з

rридбання обладнання та

иаtерiал]в мя належноi

]рганiзацii роботи ЦНАП 2 2 2 0 0

забеrпечння

сиФематичноrо навчання

персоналу ЦНАП
1 1 1

rридбання KapKaciB кабiн

уя та€мноrо rолосyвання 8 8

мiж фактичними та планоW

за видатками у 2020

П"**""" *"д" р"збiжностей мiж фактичilими та плановими результативl]ими показниками

невикористаних асиrнуваl,ь за s"даr* 350,50грв € коливаt]вя цitм

ло-оa""""" *й розбiжвостсй мiж фактичпими та плановими результативними показниками

Оцiнка вiдповiдностi фактичних резУльтативних показпикiв проведеним видаткам за напрямом використавня бюджетних коштiв,

спрямованих на досяrнення цих показffi
Bu ко р u сmо н н я б юd ме m н ux mm k



Зазначаюъся yci напрями викориоання бюджених хоштiв, затвердженi паспортом бюдж€тниi програми

5,4 "Виконання показпикiв бюджетноi програми з показниками попередньоrо рокуЦ

3вiтний piK Вiдхилення виконання {у

N9

зlrl показники

]агальний

Фонд

спецiальви
й фонд ра зом

загалыlии

фоttд й фонд разом

загальвий
бонд

спецlал

й фонд эазом

3идатки (наданi

<редити)
оо f с 89,29 82,6( 82,66 -6,6з -6,6:

1.1

MicbKa цiльова
програма розвитку
мiсцевоtо
самоврядування в

м.Вiльноriрськ на

2017-2021 роки з4,79 34,79 66,з: 66,з5 31,56 з1,5с

1.2

програма розвитку i

пiдтримки сфери

наданвя

адмiнiстрати вних

послуг у
54,: 54,5 16,з1 16,з1 -6,6з -з8,19

гlоясневнЯ щодо збiльшевнЯ (зменшення) обсЯriв проведениХ видаткiв (наданих кредитiв) за напрямом використанljя бюджетних хоштiв

порiвняно iз аналогiчними показвиками попереднього року, а також щодо змiни у cтpyKrypi вапрямiв використан}lя коштiв

1 ]атрат

1.1
)6сяг видаткiв за

яапрямками викор 89,29 89,29 82,6с 82,6€ -6,6 0 -6,63

z ]0одчктY

{iлькifrь виготовлених та

придбаних

предметiв,матерiалiв,

обладнанкя та iнвентарю

мя проведення мiських

(оякYрсiв та державяих
200 20с 200 20с

кiлькiФь депугатiв

2с 2с 26 2(
областi

адмiнiФративних поиуr
громамнами i су6€хтам

господарювання ЦНАП зз5з зз5з з35 з35з

2 2 0 2

забеrпечння

1 1 1

придбання KapKaciB кабiн

щя тасмного голосування 0

з эфекти BHocTi

:ереднi витрати на

rридбання предметiв,

матерiалiв, обладнання та

7: 75 143,5 14з,5 68,5 68,5мiсьхих конкYрсiв та

;ереднi витрати на

lисвiтлення дiяльностi
184 0 18l

_184 _184

середнi витрап на

розвйток i пiдтримкY

адмiнiстративних лоиYг 16,25 1Б,25 4 4 0 12,25

середнi зитрати на

придбання обладнання та

матерiалiв ря роботи

цнАп
2 2 2 0 2

:ереднi витрати навчання

персоналу ЦНАП 0 0 1 ]. 1

иатерiалiв мя налекноi



середнi витрати на

придбання кабiн мя
та€много голосyаання

0

aKOcTl

liдcoтoK змiцнення

10с 0 10( 10с 10с

}iдсоток висвiтлення

liяльнобi депугатiв
0

}iдсоток вдосноналення

]оботи цНАП 100 10( 10с 10с 0 0

вiдсоток орlанiзацii
пiдrотовки по лроаёденню

мiсцеsих виборiв
0

]апрям
зикористання
бюджетних коштiв

План на звiтний перiод з

поснення щоdо прччuн вidхuлення фокmччнuх ноdхоdжень вid плоновоео покознчво

П*пuu"" шоdо прuчuн вiахuлення хосовuх BudomxiBBid планоzо похознuхо

пояснення ulodo прччuн вidхuлення фокmччнuх ноdхоdжень Bid xocoBux BudomkiB

iатерlальво-технlчноl (

кол Т']оказники

загальний обсяг

фiнансування проекry
lпппrпамиl всього

]алишок

}iHaHcyBa
лня на

майбутнiвиконано за з бlдх ил ен н

всього

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

lадходження
Bcboro: х

х х

Бюджет розвитку за

пжеоелами х
х

псл^Uлбсппп ]J

загального фонду
бюджеry до
спецiльного фонду
{6юлжеw оозвиткv) х

х

lапозичевffя до
iюджеw х

х

ншi джерела х
х х



Пояснення щоОо прччuн вidхuлення xocoBux BudomxiB новuхононня iнвесmuцiйноео проекmу (проzромu)1 Bid плоновоео похознuко

1опрям

:прямувоння

\ошmiв [об€нm)1
чоарям

спрямувоння
кошmiв (аб€кm)2

|нвесmчцluнчч

проекm (проzромо)

2

Пояснення чрао прччuн вidхuлення хосовuх вudоmхiв новuхононня iнвесmuцiйноzо проекmу (проеромu) 2 вid Плоновоzо показнUхО

Чопрям

:прямувоllня
коwmiв (обехm)1

Н(lпрям

хашmiв (обекm)2

2,2

оudmахч з

уrпрчмоння
бюdжеmнчх
усmонов х

х х

5.6 "llаявнiсть фiilансових порушень за результатами контрольних заходiв"

5.1 "Станфiнансовоiдисциплiни"

Узагальнений висноsок щодо:

акryальностi бюджетноi програми

ефективностi бюджетноi програми

корисвостi бюджетноj програми

l\овгострокових наслiдкiв бюджетно'i програми

Керiвник бухгалтреськоТ служби



1.

2,

Додаток

до Методичних рекомендацiЙ щодо здiЙснення оцiнки ефективностi бюднетних програм

оцlнкА ЕФЕктивностl БюджЕтноi прогрАми
зА 2020 PlK

о2оооOо виконавчий KoMiTeT вiльноriрськоi мiськоI ради ДнiпрОПетРОВСЬКОi ОбЛаСТi

(кпкквк lvБ) (найменування головного розпорядниха )

о2lооо0 виконавчий koMiTeT вiльноriськоi Micbkoi ради днiпропетровськоi областi

(кпкквкМБ)(найменуванвявiдповiдалЬsоговихонавщ)

oz17520 Реалiзацiя Нацiональноi проrрами iнформатизацii

{кпкквк мБ) (найменування бюджетноiпрограми )

Мета бюджетноi програмиi

створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, iнформацiйних потреб i реалiзацii прав громаАян, opraHiB

мiсцевоi влади i мiсцевого самоврядування на ocHoBi формування i використання електронних iнформацiйних pecypciB i

3.

4.

5.

5.1

оцiнка ефективностi бюджетноi програми за критер|ями:

"Виконання бюджетноj програми за напрямами використання бюджетних коштiв" (тис грн)

поясненнящодопрИчИнвiдхиленнякасовИхВидаткiВ(наданихкредитiв)вiдплановогопоказнИка

5.2 "виконання бюджетнот програми за джерелами надходжень спецiального фонду" (тис грн)

увт.ч.власниxнадxoджeнь6юджетнИxустанoвта ших надходжень,

Nst

з/tl показники

план з чрахчванням змiн викоl]ано Вiдхилен ня

загал ьн ий

dонд
:пецiальн и

й фонд оазом

за гал ьний

бонд
спецiальн и

й rЬонл 0азом

загальнии

бонд
сп ецiал ьн и

й фонд разом

1

Видатки (наданi

коедити) 18,87 7,7с 26,5l 18,8с 7,7а 26,56 -0,01 0,0с _0,01

1.1

Придбання

предметiв та

обладнан ня

довгострокового
корисryвання 0,0с 7,1с 7,1с 0,00 7,7с 7,7с 0,0с 0,00 0,00

11

Реалiзацi

Нацiональноi
п рограми
iнФорматизацii 18,87 0,0с 18,87 18,8( 0,0с 18,8€ -0,01 0,0с -0,01

з/п показн и ки Г]лан з урахуванням змlн Викоllа l1o Вiдх илеlttl я

1

3алишок на початок

рокY х
х

в т.ч,

1,1 власних надходжень х
х

t.2 нших надходжень х
х

вико

N9

зlп показники

Затверджено паспортом бюджетноТ

п рогра м и викон ано Вiдхиле н ня

ЗаГаЛьНиЙ lспецiальниlllфонд |й фонд lразом

загальний |спечiальни1фонд |й фонл |разом

загальний lспецiальниI

фонд lИ фо"о lo.ro'.

ристання бюджетних коштiв" (тис грн)

пояснення щодо розбiжностей мiж фактичними та плановими результативними показниками

5.3 "Виконання показникiв



iнформацiЙноi

ffiймiжфактичнимИтanланoвимиpeзyльтативнимиnoкaзнИками

пiдвищення рiвня довiри

до орrанiв мiсцевоrо

амоврядуванвя

ffiймiжфактичttимитаnланoвимиpeзyлЬтативнИMипoказl{ИкаМи

- '"a"""aоrоaя 
yci напрями використання бюджених кощтis, зат9ердкенi паспортом бюджетниi проrрами

з показниками попереднього року" (тис

Попереднiй piK Звiтний piK вiдсот ка х )

N9

з/п ['lоказники

загал ьн ии

фонд

спецiалыtи
й фонд разом

за гал ьн ии

бонд
спецiальни
й фонд разом

]агальнии

фонд

:пе цiал ьн и

й фонд разом

7,1 26,56 8,1с 7,7 15,8€Видатки (наданl

кредити) 7о,7 Io,1 1 8,8€

в т.ч.

18,86 26,56 8,1€ 7,7 15,86
1.1

MicbKa цiльова
п роrрама
iнформатизацii

населен ня

м.Вiльногiрськ на

2017-2021 роки Iо,7 10,

г]оясненвЯ ч.цодо збiльшенНя (зменшення) обсягiв проведевих видаткiв (наданих кредитiв) за напрямом використання бюджетних коштiв

порiвняНоiзаналогiчнимипоказНикамИпопередньогорокУ'атакох(щодозМiниУструктУрiнапрямiввикористаннякоштiв

1 затрат

18,86 7,1 26,5€ 8,1 7 15,86

1.1

обсяr вйдаткiв за

1о,1 10,7
]апрямками



для задоволення у

послyгах звязку,

оток створення

приЙняпi Yправлiнських

самоврядування

пoBiдtlихнаnpямoМвИкopИстанllябюджeтнихкoштiв

5.5 "Виконанняiнвестицiйних

Поснення щоdо прччuн вidхuлення фонmччнuх ноахоажень вid плоновоzо покOзнuко

План на звiтний перiод з

Бюджет розвитку за

ioiiin" ,ао прччuн вidхuлення KocoBux BudomKiBBid плоttоео покозl]чко

lапрям
]икористан ня

iюлжетних коштiв



пояснення щоdо прччuн вidхuлення фокmччнuх ноdхоdжень вid косовuх вudоmкiв

пояснення щоdо прччuн вidхuлення косовUх вudоmкiв новuкононня iнвесmuцiйноео проекmу (проеромч)1 вid плоновоzо покознuко

Пояснення щоао прччuн вidхuлення KocoBux вudоmкiв новuкононня iнвесmuцiйноео проекmу (проzромч) 2 вid плоново?о покознчко

"Наявнiсть фiнансових порушень за результатами контрольних заходiв"

"Стан фiнансовоi дисциплiни"

Узагальtlений висновок щодо:

актуальностi бюджетноi програми

ефективностi бюджетноТ програми

корисностi бюднетноТ програми

довгострокових наслiдкiв бюджетноi програми

А.о.кАрпович
Керiвник бухrалтреськоi служби

Чапрям

aпрямувоння

ношmiв (обехm)1
Чопрям

:прямувоння
чошmiв (обскm)2

нвесmчцlчнчч

ryоекm (проzромо)

2

Чопрям

:прямувоння
цошmiв (обекm)1
1опрям
:прямувоння
<ошmiв (обенm)2

z.2

копlmальнl
sчdmокч з

уmрuмоння
бюOжеmнuх

Yсmонов х
х х



1.

2,

з.

4.

(

5.1

Додаток

до Методичних рекомендацiй щодо здiйсневня оцiнки ефективностi бюджетних програм

оцlнкА ЕФЕктивностl БюджЕтноi прогрАми

зА 2020 PlK

Виконавчий коlцЦ9r
(наймешування головвого розпорядника )

(кпкквк l\лБ)

областi
021о000 В"*оп""*"й *o*i,", Вiло"о,

(найменування вiдповiдального виконавця )

(кпкквк мБ)

'iй
Членськi внески до асоцlац

{найменування бюджетноi програми )

Мета бюджетноi програми:

Сприяння розвитку та пiдвиценя активностi мiсцевого самоврядування

[lH*a ебек."вностi бюджетноi проrрами за критерlями:

,.Виконаннябюджетноiпроrрамизанапрямамивикористаннябюджетнихкоштiв..(тисгрн)

них коштiв" (тис

"Виконання результативних показникiв

Но п ря м Buxopucmo н ня бюd же m Hux кошmiв

ffiмiжфактичнимитаnланoвимиpезулЬтaтиBнимипoказниками

Й"a"чr"" щодо розбiжностей мiж льтативними показниками

ffiмiжфактичнимитaпланoвимиpeзУлЬтативнимиnoказникаMи

П""a"""", щ"д" р*бiжностей мiж фактичtlими та плановими результативними показниками



оцiнкавiдповiдвостiфактичнихрезУльтативнихпоказНикiвпроведеним."1.]:::.::,.:."оямомвИкористаннябюджетнихкоштi8,
спрямованих на досягнення цих показникlв

i""p, " 
i*р"rrr""" B"a*"l,

використання бюджених коштiв, затвердженi паспортом бюднетниi програми

5.4 'Виконання показникiв бюджетноj програмtl,п9рiвняно з потзниками поп еоеднього року" (тис rрн

?пiтrrий oik ГЦ*"пе*п" ,"no"o"*" (у

N9

з/п показн ики

пецiальни
разом разOмзагальнии

фонд

спецiал ьни

й фонд разом

заг альнии

Фоrд Фонд й фонд

26,68 -0,2з -0,zЕйатй (наданi

кредити) _ 26,9t 26,91 68

26,68 -0,2
_п )i

1.1 членськi внески 26,91 26,91 26,68

GЙ*""" iявестицiйних (проектiв) програм'

поснеtlня щоdо прччuн вidхuлення фохmччнuх ноdхоdжень Bid плоновоео покOзнuк0

План на звiтний перiод з
3агальний обсяг

фiнансування проекту

i;r"*r" щ"Б;iччuн вidхuлення KocoBux BudomxiBBid плоноzо покOзlluка

пояснення щоdо прuчuн вidхuлення фохmччнuх ноdхоdжень вid косовuх BudomxiB

_'^...,.,aqцoln6.ягiвnooвeдeниxвидаткiв(наданиxкpeдитiв)занаnpямoмвиХopистання6юджeтниxкoштiв

пР",""::;,}""*""i:':::#il"lт;н::#]:iтll::жi:::;;ff,j.,;ffi;;;",.,о,-,,о,напрямiв використання коштiв

lапрям
використання
бюлжетних коштlв



шоdо прuчuн вidхчлення косовUх Bui,omKiB новuкононня iнвесmuцiiноео проекmу (проzромч)7 Bi} плановоzо покознчко

поясненняшоdопрчччнвidхчленняКосовUхвчdоmкiвновuвононняiнвесmuцiilноzопроекmу(проzромч)2вidплоновоzопохознчхо

"Наявнiсть фiнансових порушень за результатами ковтрольних заходiв"

"Стан фiнансовоi дисциплiни"

Узагальнений висновок шодо:

актуальносri бюджетноi програми

ефективностi бюджетноi програми

корисностi бюджетноi програми

довгоброкових наслiдкiв бюджетноi проrрами

А.о.кАрпович
Керiвник бухrалтреськоi служби

,tопрям

:прямування хошmiв

1опрям
,.прямувоння кошmiв
'обскml2

lнвесmчцlчнUч

проекm (проzромо)

2

1опрям

:прямувоння KoulmiB

1опрям

:прямувоння кошmiв

'пБскml2

х х

2.2

зчOmокч з

fmрчмання
бюOжеmнчх
чсmdнов х



5.

5.1

Додаток

до Методичsих рекомендацiй щодо здiйсневня оцiнки ефективностi бюджетних програм

ОЦlНКА ЕФЕКТИВНОСП БЮДЖЕТНОТ ПРОГРАМИ

зА 2020 PlK

Виконавчий KoMiTeT MicbKoi ради,Щн областi

{кпкквк мБ) (вайменуваввя головного розпорядника )

Виконавчий KoMiTeT ВiльногiськоТ мiськоI областi

(кпкквк мБ) (найменування вiдповjдального виконавця )

пов'язанi з економiчною

(кпкквк мБ)

бюджетноi програми:

(наймевування бюджетноi програми )

створення та запровадження ефективноj системи вза€модi'i органiв мiсцевого самоврядуванttя та громадськостi в

бюджетномУ процесi длЯ задоволеннЯ потреб мешканцiв Micтa Вiльногiрськ, активiзацiя мешканцiв та залучення iх до

l]айближчого'iм оточеtll]я

оцiнка ефективностi бюджетноi програми за критерiями:

''Виконання бюджетноi програми за напрямами використання бюджетних коштiв" (тис грн)

пояснення ч{одо причин вiдхилевня касових видаткiв (наданих кредитiв) вiд планового показника

''ВиконаннЯ бюджетноi проl-Рами за джерелаМи надходжень спецiального фонду" (тис грн)

l]a початок

льтативних показникiв бюджеr rlo'i за напрямами 8икористання

План з чрахчванням

Затверджено паспортом бюджетно'[
"Виконання

бюdжеmtшх кошmiв

тtlих коштiв" тис грн)

1.

з.

4.



ffiмiжфактИчнимИтапланoBиМиpезyльтaтИвнимипoкaзнИкаМи

п ояснен н я мiж фактичними та плановими тативними показниками

П""",*"*ц"д" розбiжностей мiж фактичtlими та плановими результативними показ}]иками

п"""*""" ,л"д" р"збiжностей мiж фактичними та плановими результативними показt]иками

Оцiнка вiдповiдНостi Фактичних результативних показникiВ проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштiв,

спрямованих на досягнення цих показникis

BuKopucmo ння бюdжеm tl ux кошmiв

Зазначаються yci напрями вихористання бюджених коштiв, затвердженi паспортом бюджеlниi програми

"виконання показникiв порiвl]яно з показl]икаш

в т.ч.

ПоясненнЯ щодо збiльшення (зменшення) обсягiв проведених видаткiв (наданих кредитiв) за напрямом використання бюджетних коштiв

порiвняно iз аналогiчними показниками попереднього року, а також щодо змiни у структYрi напрямiв використання коштiв

0,:

<iлькiсть iнформацiйвих та

промоцiних заходiв ц{о

планч€ться виховати 0,: 0,r 0,:

кiлькiсть Yчасникiв
громадського бюджеry

(iлькiсть проектiв
,ромадськоrо бюджеT у як

0,0] 0,0]

:ередня BapTicTb

зиконан}]я одного

нформацiйного та

0,0] 0,0:
lромчцlиБч, u

поогоами

середнi витраи на

заохочення одноrо

:ередня BapTicтb реалiзацi

1 проекту громадського

i кост l

)еалiзацiя проектiв
,оомадського бюджеry

qинамiка кiльхостi

10( 10( 10( 10(

та промоцiйвих заходiв

програми порiбняно з

вiдповiдним перiодом



oвiдниxнапpямoмвикopИстанttябюджeтниxкoштiв

"Виконання iH вестицiйн их ( цр99r],, тис грн)

Поснення шоdо прччuн вidхuлення фокmччнuх ноdхоа]кень бid плоново2о покознчко

Ыr" щао прччuн вidхuлеllня KocoBux BudomKiBBid плоtlоzо покознчхо

План на звiтrtий перiод з

пояснення щоdо прччuн вidхuлення фокmччнuх ноdхоdжень вid kocoBux BudomkiB

iапрям
]икористання
iплжетних коштiв



щоdо прUчUн вidхчлення Koco[L]x Budam,,(il новuконання iнвесmuцiаноео проехmу (проzромu)1 вld плоновоzо покознuкО

Пояснення чl,оdо прччuн вidхuлення Kocoilux BudomKia новuкононня'tнвесmuцiйноzо проекmу (проzромч) 2 Bi1 плоновоео покознUко

"Наявнiсть фiнансових порушень за результатами контрольних заходiв"

"Стан фiнансовоi дисциплiни"

Узагальнений висl]овок щодо:

актуальностi бюджетно'i програми

ефективностi бюджетноi програми

корисностi бюджетноi програми

довгострокових наслiдкiв бюджетноi програми

А.о.кАрпович
Керiвник бухrалтреськоi служби

,lопрям

:п|rямування xoLumiB

'otieKm)1
чапрям

aпрямувоння кошmiв

|нвесmчцlчнчч

проекm (проzрамо)

2

1опрям

:прямувоння хошmiв

'обркm)7
tопрям

:прямувоння Kou,rmiB

'обснm)2

х х

2.z

копlmольнl

вчdmохч з

уmрчмоння
бюdжеmнчх
чсmонов х



1.

2.

5.

5.1

Додаток

до М€тодичних рекомендацiй цодо здiйснення оцiнки ефективностi бюджетних проrрам

оцlнкА ЕФЕктивностl Бю.цжЕтноj прогрАми
зА 2020 PlK

Виконавчий KoMiTeT MlcbKol областi

(кпкквк мБ) (найменування головного розпорядниха )

10000 Виконавчий KoMiTeT Вiльноriськоi Micbкoi областi

(кпкквк мБ) (найменування вiдповiдального виконавця )

iз запобiгання та стихiйноlо лиха

(кпкквк мБ) (найме|Yванвя бюджетноi програми )

Мета бюджетноi програми:

створення ефективних сил цивiльного захису MicTa для забезпечення виконання покладених на них завдань щодо

зменшення ризику виникнення tlадзвичайних сиryацiй досягнення гарантованого рiвня захисту населення i територiй MicTa

вiд ix

оцiнка ефективностi бюджетноi програми за критерiями:

,,виконання бюджетноi проrрами за напрямами використання бюджетних коштiв" (тис грн)

поrar*""" щодо причин вiдхилення хасових видаткiв (наданих кредитiв) вiд плановог0 показника

''ВиконаннЯ бюджетноi прогРами за джерелаМи надходженЬ спецiального фонАу" (тис грн)

" Ви кона ltня

на пOчатOк

показникlв бюджетно'I ання бюджетних коштiв" (тис

Напрям бюdжеmtlчх кошmiв

резерву мя
запобiгання,

характеру та lx

3атверджено паспортом бюджетtlоi

поr**uо щодо розбiжностей мiж фактичними та плановими результативними показниками

0200000

1



[|оренl]я мiсцевого

техногенного l

п риродног0
характеру та ix

ька цiльова
програма захисту

l]аселеня i територiй

нс техногенноrо

природного

використан llя

резервiв мя
за побirа ння,

реагування на них та

Пояснення щодо розбiжrrостей мiжЭ9Il!:х jgхJlIлзj льтативними пOказниками

поra*a""" щодо розбiжностей мiж фактичними та плановими результативними показникамй

п*i"a""" щодо розбiжностей мiж фактичними та плановими результативними показниками

Оцiнка вiдповiдНостi фактичниХ результативних показникiВ проведеним видаткам за напрямом використаttня бюджетних коштiв,

ямованих t]a цих показникlв

вuкорuсmоння бюd же m tl ux Koul miв

Зазначаються чсa наПрями використання бюджевйх коштiв, затвердженi паспортом бюджеlниi програми

"Виконання показникiв бюджетно[ порiвняно з показниками

ння щодо збiльШення (зменшенНя) обсяriВ проведениХ видаткiВ (наданиХ кредитiв) за напрямом використання бюджетних коштiв

порiвняно iз аналоtiчними показвиками попереднього року, а також щодо змiни у стрYктурi напрямiв використання коштiв

в т.ч

[6сiг 
закчпiвлi палива -

Брнзина А92 50( ( 50( 595 ( 595 9: ( 95

iбсяr 
закyпiвлi дизельноп

пали8а 20( 20( 24( 24( 4( t 4(

ЕврорYбероiд 1( 1с 1( 1(
( (

1ист оцинковии 1( ( ],( 1( ( 1с (

-т
5.4



1 ]ат эат

5с 5с 45 45

обсяг вид,аткiв

2 продукту

обсяr закупiвлi палива -

бензина А92 170 L7c 595 595 425 425

24с 24( 24с 24с

1 1 1 1

лист оцинковии
1с 1 1с 1с

5 эфективностi

створення мiсцевог0

матерiал ьного

рс:зерву мя
запобiгаtlня
лiквiдацi'i НС

т€]хвогенного i

п ри родного
xalpakTepy та ix

lrаслiдкiв 5 5с 5с 45 45

4 lKocTl

забезпечення мiсцевоrо

резерву матерiально_

технiчними засобами 10с 100 10с 10с

напрям

використання

бюдrкетних коштiв

поснення щоdо прччuн вiохuленtlя фокmччнuх ноdхоdжень Bid плоновоzо показнuко

План на звiтний перiод з

Бюджет розвитку за

джерелами

по"rп"""" шоdо прUчuн вiахuлення xocoтux вчdоmкiввid плоllо2о покознчко

пояснення шоdо прччuн вidхuлення фокmччнuх ноdхоdжень Bid kacoBux вчdоmкiв

1а/]ива

эврорубероiд



uloao прччuн вiохUлення xocoilux вudоmкiв новuкононня iнвесmuцiilноzо проекmу (про2ромu)1 Bid плановоzо покознuко

ulodo прччuн вidхuлення Kocoilux вudоmхiв новuхононня iнвесmuцiйноео проекmу (проzромu) 2 Bid плоновоео покознUко

"Наявнiсть фiнансових порушень за результатами контрольних заходiв"

"Стан фiнансовоi дисциплlни"

Узагальнений висновок щодо:

актуальностi бюджетноi проrрами

ефективностi бюджетноi програми

корисностi бюджетttо'i програми

l1овгострокових васлiдкiв бюджетноi програми

Керiвник бухrалтреськоi служби
А.о.кАрпович

(пiдп ис)

|10прям

iпрямувоння кошmiв
lпбекm)7
-101-1рям

:п(lямувоння коumiв

наесmчцlчнuu
lpoeKm (проzрамо)

1опрям

1опрям

'обекml2

z,2

вчdmокч з

уrпрчмоння
бюdжеmнчх
чсmонов х

х х



1.

2.

Додаток

до Методичsих рекомендац]й щодо здiйснення оц нки ефективностi бюлжетlrих лроrрам

оцlнкА ЕФЕктивностl БюджЕтноi прогрАми

зА 2020 PlK

0z0o000 виконавчий KoMiTeT вiльноriрськоi Micbкoi ради ДнiпропетРОВСЬКОi ОбЛаСТi

(кпккВкМБ)(найменУванвяголовilогорозпорядника)

02:100о0 Виконавчий KoMiTeT Вiльногiськоi MicbKoj ради ДнiпропетровськоТ областi

(кпккВкМБ)(найменуванлявiдпоsiдалЬноrовИковавця)

з.

4.

0218220 та роботи з мо6Ц|з9цЦх9iлЦцJ I,Д значення
(найменуванкя бюджетноj програми )(кпкквк мБ)

5.

5.1

Мrэта бюджетttоi програми:

Псревсзеtttlя rlрll]овt,икiв на мсllи.rrrийoглялтаl

Оцittка ефектиВностi бюджетноi програми за критерiями:

''ВиконаннЯ бюджетно'i проrрамИ за t]апрямами використаlltlя бюлжетtlих коштiв' (тис rрн)

N9

з/п показники

План з YрахYванням змЬ викоl]ано Вiдхилення

заrальнии
dонд

:пецlальни
i rtlонд 0азом

за гальни и

бонд
:пецiалыlи
й dонд ра зом

загал ы] и и

.Ьонл

спецiальt]и
й бонд разом

1

Видатки (надавi

кредити) 78,2: 0,0( 18,z5 78,25 0,0с 78,z5 0,00 0,0с 0,0с

1.1

в т.ч.

заходи щодо
популяриза цii
пiдняття престижу

професi'i

" Bi йськовослужбовец
10,0( 0,0с 10,0с 10,00 0,0с 10,0с 0,00 0,0с 0,0(

Lz

перевезення
призовникiв на

медичний оглядта
комiсiю по приписцi 68,25 0,0( 68,2s 68,25 0,0с 68,2 5 0,0с 0,0с 0,0с

5.2 ''ВиконавнЯ бюджетноi прогРами за джерелами надходжевь спецiального фонду" (тис грн)

План з чрахуванням змiн Викона l]o Вiдхи
зlп lоказники

х
1

:jалишок на початок

l]oKy х

т,ч.

1.1 власних надходжень
х

11 iнших надходжень х
анов та iнших надlходжень,

показникiв бюджетноj за напрямами використання бюджетttих кошr iB" (тис

N9

з/п показн ики

3атверджено паспортом бюджетноi

проrрами викоl]аllо Вiдхилсlll]я

спецlал ь}tи

й фонд разом

заrальнии

фоttл

спецlальllи

й фоtlл )азOм

завльн"й |спечiальни|
Фонд |й qоllд lразо,

фонд

Гl"r",a""" щ"д" розбiжностей мiж фактичними та плановимИ результативними показниками

1 l затрат

BapTicTb перевезення

призовникjв 68,2: 68,2! ба,2,. 68,2|

rapTicTb придЬапая

1редметiв. обладнання та

1( 1( 1( 1(



пояснення розбiнностеЙ мiж та плаl]овими зультативними показl]иками

Оцiнка вiдповiдностi фактичних резYльтативних показникiв проведеним видаткам за.напрямом використання бюджетних коштiв,

З lеФективностi

середнi витрати на

перевезення однOrо

п ризовника 97,22 91,22 97,2z

1

97,22

1

середнi витрати на

придбання
предметiв,

обладнання та 1 1

П"r"*-", *"д" розбiжностей мiж фактичtlими та плановими результативними показниками

спрямоваl]их llа досягнення цих показl]икiв

-- r"a"u""oaoa" yci напрями використання бюджених xoФTiB, затвердженi паспортом бюджетниi програми

5.4 "Виконання показtlикiв
(тис rрн

Звiтний piK Вlдхилення викоttання (у

N9

показники

Попереднiй piK

загальний

фонд

спецiал ьн и

й фонд 0азOм

за гальнии

фонА

спецiальни

й фонд разом

за гал ьн !

фонд

спецiальни
й фонд разом

Видатки (наданi

кредити) 8з,4з 8з,4: "18,25 78,25 -5,18 _5,18

1.1

Жашиьа--1
Проrрама 

lпlдвищення, 
l

ьо€здатнOстl, I

виконання 
l

мобiлiзацiйних

заходiв оборони,

допризовноi
пiдготовки та

призову tромадян

Украiни на строкову

|службу до лав

lЗбройних Сил

lYKpa'i"" *а 2018-2О22

l ро*" 8з,4з 8з,4:
-l8,z5 -5,1 -5,18

ПоясненнЯ щодо збiльшенНя (зменшення) обсяriв проведених видаткiв (наданих кредитiв) за напрямом використання бюджетних коштtв

порiвнявО iз аналогiчнимИ показникамИ попередньоrО року, а також щодо змiни у cTpyKTypi напрямiв використання коштiв

{iлькiсть лризовникiв що

1отрiбно перевезти на

медичний оrлядта

хомiсiю по приписцi 15€ 15( 15( 15с

27.
77: 2'1:

потрiбно перевезти на

медичний оrляд та

27э 27: 21: 71:

loTpiбHo перевезти на

иеличний огляд та

,."апянv комiсiю восе

<iлькiсть придбаних

предметв, матерiалiв та

1( 1( 1( 1с



oвiдHиxнапpямoМBикopИстанllябюджeтtlиxкoштiв

11апрям

використання

бюджетних коштiв

План на звiтний перiод з
3агальний обсяг

фiнансування проекту

поснення шpdо прччuн вidхuлення фокmччнuх наdхоdжень Bid плоново2о покознчко

П"***" ш"d" прччuн вidхuлеtlня KocoBux BuOomKiBBid плоttоzо покOзнчко

Поясненняц.{оdо прчччн вidхuлення фокmччнuх ноdхоdжень Bid KacoBux вudоmкiв



u4оdо прчччн вidхUлення KocoBUx вчаоmкiв новuкононня iнвесmuцii!ноzо проекmу (проеромч)1 Bid плоново?о покознuхо

пояснення шоdо прчччн вidхчлення kocooux вudоmкiв новuкононня iнвесmuцiйноzо проекmу (про?ромu) 2 вid плоново2о похазнuко

"Наявнiсть фiнансових порYшень за резYльтатами контрольних заходiв"

"Стан фiнансово'i дисциплiни"

Узагальнений висновок щодо:

актуальностi бюджетноi програми

ефективностi бюдrкетноi проrрами

корисностi бюджетноi програми

довгоGрокових наслiдкiв бюджетноi програми

д.о.кдрпович
Керiвник бухrалтреськоi служби

(п iдп ис)

1опрям

:пllямувоння KoulmiB

'п|iскm)1
Чопрям

спрямувоння KoulmiB

нвесmuцlчнчu

цоекm (проzромо)

2

чапрям

:прямувоння коLцmiв

lобскml1
1опрям

:прямувоння хошmiв
|пбгкml2

х х

z.z

чопlmqльнl

зчOmокч з

уmрчмоння
бюdжеmнчх
усmонов х



1.

2.

,Щодаток 1

РЕЗУЛ ЬТДТИ ДНД/I l ЗУ ЕФ ЕКТИ BHOCTI БЮДЖЕТН ОI П РОГРДМ И

стАном нА 01.01.z021Poкy
Вико на вч и й комiтетВiльно гiрськоТмiськоТ ради

О21 , " ДнiпропетровськоТобластi

(кгlкы{ tvlБ)- ff::ffi::il,il,:::J,T]^I4
О21 , " Днiпропетровськоiобластi

(кпквк мБ) 

-йменування 

вiдповiдального виконавця)

Органiзацiйне, iнформацiйно-аналiтичне та

матерiально-технiч не забезпече н ня дiял bHocTi

обласноТ ради, районноi ради, районноТ у MicTi

ради (у разiiТ створення), MicbKoT, селищноi,

3.

4.

0210150
сiльсько'f рад

(кпквк мБ)
Результати аналiзу ефективностi

1 n-. И-,у.. н н я б юджетн оi п ро гра м и )

3азначаються yci пiдпрограми та завданllя, якi включенi до звiry про викоl{а}{llя паспорту бюджетrtоj програми

ктивностiпоглиблений аналiз

Керiвник установи

ин низькоl

в.п.вАсилЕнко
(iгriцiали та

прiзви rце)

N9з/'п

Назва пiдпрограм/завдання бюджетноi

ппогоами

Висока

ефекти BHicTb

Середня

ефективнiсть

Н из ька

ефктивнiсть

3 4 5
1 2

ОрганiзацiЙне, iнформацiЙно-аналiтичне

та матерiально-технiчне забезпечення

дiяльностi обласноТ ради, районноТ

ради, районноТ у MicTi ради (у разiiТ

створення), MicbKoT, селищноТ, сiльськоТ

?

з66,-/
Забезпечення виконання наданих
.. l/лUл п аQ.тRa]t\л повнa)ваЖеНЬ

366,73агальний результат оцiнки програми

визначення факторiв через якi не досягнуто

запланованих результатiвНазва завдання бrдц9цg n_po

розпорядника

х



1.

2.

Щодаток 1

РЕзУлЬтАтиАНАлlзУЕФЕкТИВНостlБюдЖЕтноТпРогРдМи
стАном нА 01.01.2021року

Викона вч ий комiтетВiл ьно гiрськоТмiськоТ ради

021 _ " ДнiпропетровськоТобластi(кгlквкмБ)-- ж;;:ffi::;:il::;J,T]^,
О21 " ДнiпропетровськоТ областi

(кпквк мБ) я вiдповiдального виконавця)

пiдвищення квалiфiкацiт депутатiв мiсцевих рад та

посадових осiб мiсцевого самоврядування

з.

4.

0210170
ЦаИЙе*ування бюджетноТ програми)

(кпквк мБ)
Результати а налiзу ефективностi

3азtlачаютьсяУсiпiдпрограмитазавдаННя,якiвключенiдозвiryпровИкоllаlll{япаспортУбюджетноiпроtрамИ

поглиблений аналiз ин н изько'i ефективностi

Керiвник установи rоловного
в.п.вАсилЕнко

(iнiцiали та

прiзвище)

Кiлькiсть нарахованих балiв

Nез/п

Назва пiдпрограм/завдання бюджетноТ

ппогоами

Висока

ефективнiсть

Середня

ефективнiсть

Н изька

ефктивнiсть

з 4 5
1 2

Пiдвищення квалiфiкацiТ депутатiв
мiсцевих радта посадових осiб

мiсцевогосащ х х х

За вда н ня

190

3абезпечення виконання наданих

за ко нодi вством бюджетн их

рнь

190
3агальний результат оцiнки програми

ояс}rення щодо причин низько'i ефективност

визначеt]ня факторiв через якi не досягнуто

запланованих результатlвНазва завдання бtоджетноТ програми

ii,TD

розпорядника бюджетних



!одаток 1

рЕзул ьтдти дндл l зу ЕФ Екти в н ocTl БюджЕтн оТ п рогрдм и

стАном нА 01.01.2021року
Викона вчий комiтетВiльногiрськоТмiськоТ ради

1. 02].

(кпквк мБ)
Щнiп ропетровськоi областi

(найменування головного розпорядника)
Виконавч иЙ комiтетВiльногiрськоТмiськоТ ради

2. 021 нiпропетровсько'i областi

(найменування вiдповiдального виконавця)

lнша дiяльнiсть у сферi державt{ого управлiння
(кпквк мБ)

3, 0210180

Nез/п

Назва пiдпрограм/завдан ня бюджетно'i

програми

Кiлькiсть на рахова l-,l их балiв

Висока

ефективнiсть

Середня

ефективнiсть

Низька

ефктивнiсть

1 z з 4 5

х

За вда н ня

Сприяння удосконалення дiяльностi
мiськоi ради та Ti виконавчого KoMiTeTy,

розвитку MicbKoT iнiцiативи, розширення
прав i обовязкiв перед територiальною

громадою 200

3агальний результат оцiнки програми 200

4,

(кпквк мБ)
Резул ьтати а налiзу ефе кти BHocTi

(на йменува ння бюджетноТ програми)

3азначаються yci пiдпрограми та завданl{я, якi включенi до звiry про викоl]ап1,1я паспорту бюджетноi програми

5. Поглиблений аналiз п ричин низькоi ефехти BHocTi

Керiвник установи
в.п.вАсилЕнко

(iнiцiали та

прiзвище)

Nsз/п Назва завдання бюджетноТ програми

пБяснення tцодо приrчиrrr нивькот ефективностi,

визначення факторiв через якi не досягнуто
запланован их результатiв

1 2 3

розпорядника бюдж



1.

2. 021

flодаток J.

рЕзул ьтдти дндл lзу ЕФЕкти в н oc1l БюджЕтн оТ п рогрдм и

стАном нА 01.01.2021року
ВиконавчиЙ комiтетВiльногiрськоiмiськоi ради

О21 , " Днiпропетровськоiобластi

(кПкВк МБ) НУВаННя гоЛовНого розпорядника)

Викона вч иЙ комiтетВiльно гiрськоТмiськоТ ради

(кпквк мБ)

.^Д,нi п ро п етро вськоТ областi

(-aйl-."уr*ня вiдповiдального ви конавця)

Реалiзацiя Нацiональноi п рограми iнформатизацiТ

Кiлькiсть нарахованих балЬ

Nqз/п

Назва пiдпрограм/завдання бюджетноТ

п рограми

Висока

ефективнiсть

Середня
ефекти BHicTb

Н изька

ефктивнiсть

з 4 5
1 )

х х х

?

200

200
Загальний результат !]4|lxx j!9lрздх

3.

4.

o2t752o
(кпквк мБ)
Результати аналiзу ефективностi

ЦuИr*пуruн ня бюджетно'i програми)

3азначаються yci пiдпрограми та завдання, якi включенi до звiry про викоl]аltl]я паспорту бюджетrrоi проrрами

Керiвник установи rоловно
в.п.вАсилЕнко

(iнiцiали та

прiзвище)

поглиблений аналiз
поr,сllен ня Щодо п рl,лч Й н н из ькоi ефе кти BHocTt,

визначення факторiв через якi не досягнуто

запла нова н их результатiвНазва завдання бюджетноТ програми

розпорядника бюджет



,Щодаток 1

РЕЗУЛ ЬТАТИ АНАЛ l ЗУ ЕФЕКТИ В Н OCTI БЮДЖЕТН ОТ П РОГРАМ И

стАном нА 01.01.2021року
Ви кона вч и Й комiтетВiл ьно гi pcbKoTMicbKoT ради

1. 021 ..Щнiп ропетровськоТ областi

ЦаИЙенування головного розпорядника)

Виконавчи Й комiтетВiльногiрськоТмiськоi ради
(кпквк мБ)

,Д,нiп ропетров!ц9Т облзстi
2. 021

(кпквк мБ) (""йr""уr**я вiдповiдального викона вця)

Членськi внески до асоцiацiй органiв мiсцевого

са мо врядува н L]я

Кiлькiсть на рахова них бал'в

Nэз/п

Назва пiдпрограм/завдання бюджетноТ

програми

Висока

ефективнiсть

Середня
ефекти BHicTb

Н из ька

ефктивнiсть

1 2 з 4 5

Членськi внески до асоцiацiЙ органiв

мiсцевого самоврядуlза ння х х х

?

200
Забезпечення виконання наданих

законодавством повновац9х!_

3агальний результат оцiнки програми 200

з.

4.

0217680
(кпквк мБ)
Результати аналiзу ефективностi

Керiвник установи головно

[а й*е *у.а н ня бюджетно'f п ро грами)

в.п.вАсилЕнко
(iнiцiали та

прiзвище)

зазначаються yci пiдпрограми та завданtlя, якi включенi до звiry про викоl{аtll]я паспорту бюджетноi програми

поглиблений аналiз п ричин низькот ефективностi

визначення факторiв через якi не досягнуто

запланованих результатiвНазва завдання бrоджетноi програми

розпорядника бюджетних



р Езул ьт Ат и Ан Ал l зу u, 
: i].,:", ::]:: :#j, 

н о i п р о г р дм и

arо*о* нА 01,01,2021рокуff;;ffi комiтетВiльногiрськоТмiськоi 
ради

Р,одаток 1

областi
!,нiпро

021

Гкпквк мь)

021
(кпквк мь)

021769з

Фквк мь)
b.runor.r" а налiзу ефекти BHocTi

Назва пiдпрограм/завдання бюджетноТ

lншi заходи, пов'язанi з економiчною

Забезпечення ефективноТ системи

взаемодiТ органiв мiсцевого

моврядування та громадськостi у

бюджетц9rчrудgоц11

льтат оцiнки п

JL" 
"'="::;;;; 

oc'i,

визначення факторiв через якi не досягнуто

за планова них результатlв

ЗаГаЛЬНИИ pesyrto,o, "ч"""",,_ , ,", ____,_,_"коllаttl]япаспорryбюджетноiпрограми

3азначаються yci пlдпрогуаlии та завданllя, якi включенi до звiry про викоllаttl]я l

ПоглиблениИ ."^i, "р"-,

Керiвник установи в.п.вАсилЕнко
(iнiцiали та

прiзвище)
розпорядника



,Д,одаток 1

РЕЗУЛЬТДТИ ДНДЛ lЗУ ЕФЕКТИ BHOCTI БЮДЖЕТНО[ П РОГРДМИ

стАном нА 01.01,2021року
Ви кона вч и Й комiтетВiл ьно гi pcbKoTMicbKo'[ ради

.Щнiп ропетровсько'[ областi
021

РайЙенування головного розпорядника)(кпквк мБ)
ВиконавчиЙ комiтетВiльногiрськоiмiськоТ ради

О21 , " ДнiпропетровськоТобластi

(кпкВк МБ) u"уuu""".цповiдального виконавця)

3аходи iз запобiгання та лiквiдацiт надзвичайних

ситуацiЙ та наслiдкiв стихiЙного лиха

021в110
(кпквк мБ)
Результати а налiзу ефекти BHocTi

t-.И*.-Й, ння бюджетноI програми)

ffiИта3авданпя,якiвключeнiдoзвiтуnpoвИкo}tа}tltяnасnopтУбюджeтrtoiпpoгpамИ

поглиблений аналiз причин нщ!ц9Цф*IшIцт|

Керiвник установи в.п.вАсилЕнко
(iнiцiали та

прiзвище)

Кiлькiсть нарахованих балiв

Назва пiдпрограм/завдання бюджетноТ
Н из ька

ефктивнiсть
Висока

ефекти BHicTb

3аходи iз запобiгання та лiквiдацi'i

надзвичайних ситуацiй та наслiдкiв

Створення мiського матерiального

резерву для запобiгання лiквiдацiТ НС

техногенного i природного характеру та

ЗагальниЙ результат оцiнцх гц9дзцl4

визначення факторiв через якi не досягнуто

заплаFlованих результатiв
Назва завдан}"|я бюджетноТ п

розпорядника б

Ngз/'п

Середня

ефективнiсть

з 4 5
1-

2

х х

20с

200



1.

.0,одаток 1

РЕЗУЛ ЬТАТИ AHA,I lЗУ ЕФЕКТИ BHOCTI БЮДЖЕТН ОТ П РОГРАМ И

стАном нА 01,01,2021року .. .ськот 
радиВиконавчий комiтетВiльногiрськоtмtt

flнiпропетровськоi областi ,

(кпкВк МБ) 
виконавчий комiтетвiльногiрськоТмiсько'f ради

2. о21
Днiпропетровсько'[ областi _ .,__

(найменува""",,дпffiпоного виконавця)
(кпквк мБ)

3аходи та роботи з мобiлiзацiйноi пiдготовки

мiсцевого значення

3.

4.

0218220
(кпквк мБ)
Результати аналiзу ефективностi

Керiвник установи rоловно
в.п.вАсилЕнко

(iнiцiали та

прiзвище)

БbKicTb н а ра19!з l-цlх б9дlв

Назва пiдпрограм/завдання бюджетноi
Низька

ефктивнiсть
Середня
ефективнiсть

Висо ка

ефективнiсть

Заходи та роботи з мобiлiзацiйноI

Перевезення призовникiв на медичний

оглядта комiсiю по приписцi, Заходи

щодо популяризацiТ пiдняття престижу

п рофесiТi " Bi йсько вос;tужбовець"

3агальний результат оцiнки прогg'.911.1'lr-е'.---l--дозвiryпровикоl{анl{япаспортУбюджетноiпрограми

3аз}{ачаються yci пiдпрограми та завдання, якi включенt

Поглибленийаналiзпричиннизько.[ефективностi.

визначення факторiв через якi не досягнуто

за пла нова них резул ьtцЦ
Назва завдання бюдц9ц

розпорядника бюджетних



,Щодаток 2

УзАгмЬнЕн]РЕзУлЬтАтиАнмlзУЕФктивностlБюдЖЕтнихпРогРАМ
сгАном нА о1,01,2о21 року

021 Виконавчий комiтет,Рiльногiр9ькот мiськоI ради Днiпропетровськоi областi

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
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