
Додаток 

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2021 рік

1. 370000 Фінансовий відділ виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 370000 Фінансовий відділ виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 3710160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 

територіальних громадах
(КПКВК’ ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у Київському районі м.Полтави

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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) 1 500,2 36,5 1 536,7 1 500,2 36,7 1 536,9 0,0 0,2 0,2

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Надходження видатків від господарської діяльності та реалізації майна по спеціальному фонду.
В т. ч.

1.1
Забезпечення виконання функцій і 
завдань покладених на управління

1 500,2 1 500,2 1 500,2 0,2 1 500,4 0,0 0,2 0,2

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення пояснюються надходженням видатків від 
господарської діяльності по спеціальному фонду, в частині оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі та в зв’язку з надходженням видатків від реалізації майна по спеціальному 

фонду.

1.2
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

0,0 36,5 36,5 0,0 36,5 36,5 0,0 0,0 0,0

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: внесеня до паспорту бюджетної програми напрямку 
використання коштів на придбання предметів довгострокового користування



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

N з/п Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення
1. Залишок на початок року X 0,0 X

В т. ч.
1.1 власних надходжень X 0,0 X
1.2 інших надходжень X 0,0 X

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року : відхилення відсутні
2. Надходження 36,5 36,7 0,2

В т. ч.
2.1 власні надходження 0,2 0,2
2.2 надходження позик 0 0,0 0,0
2.3 повернення кредитів 0 0,0 0,0
2.4 інші надходження 36,5 36,5 0.0

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: відхилення в частині власних надходжень видатків від господарської діяльності та реалізації майна по спеціальному 
фонду.

3. Залишок на кінець року X 0,0 0,0
В т. ч. 0,0 0,0

3.1 власних надходжень X 0,0 0,0
3.2 інших надходжень X 0,0 0,0

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

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис. грн.)

N з/п Показники

Затверджено паспортом бюджетної програми Виконано Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на управління
1. затрат
1.1 Кількість штатних одиниць, од. 5 0 5 5 0 5 0 0 0

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

2. продукту

2.1 Кількість отриманих листів, 
звернень, заяв, скарг, од.

300 0 300 198 0 198 -102 0 -102

2.2
Кількість підготовлених проектів 
нормативно-правових актів, од. 20 0 20 33 0 33 13 0 13



Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

2.3
Кількість створених довідок про 
внесення змін до розпису 
районного бюджету, од.

150 0 150 93 0 93 -57 0 -57

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками.
Відхилення показників зумовлене зменшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг та звернень розпорядників коштів районного бюджету щодо внесення змін до 

показників затверджених асигнувань. Збільшення показника підготовлених проектів виникло у звязку з фактичною потребою.
3. ефективності

3.1
Кількість виконаних листів, 
звернень, заяв, скарг на одного 
працівника, од.

60 0 60 40 0 40 -20 0 -20

3.2
Кількість підготовлених проектів 
нормативно-правових актів на 
одного працівника, од.

4 0 4 7 0 7 3 0 3

3.3

Кількість створених довідок про 
внесення змін до розпису 
районного бюджету на одного 
працівника, од.

ЗО 0 зо 19 0 19 -11 0 -11

3.4 Витрати на утримання однієї 
штатної одиниці, тис.грн. 300,04 300,04 300,04 0,06 300,1 0 0,06 0,06

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту та надходженням видатків від господарської діяльності по спеціальному фонду, в частині оприбуткування активів, 

раніше не врахованих в балансі та в зв'язку з надходженням видатків від реалізації майна по спеціальному фонду.
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників 

Кошти використовувалися за цільовим призначенням в межах затверджених асигнувань.
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

1. продукту

1.1
Кількість придбаного обладнання 
та предметів довгострокового 
користування, од.

0 2 2 0 2 2 0 0 0

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

2.1

Середні витрати на придбання 
обладнання та предметів 
довгострокового користування, 
тис.грн.

0,000 18,233 18,233 0,000 18,233 18,233 0,000 0,000 0,000

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 

Кошти використовувалися за цільовим призначенням в межах затверджених асигнувань.



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

N 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 разом
Видатки (надані кредити) 1656,2 0,0 1656,2 1500,2 36,7 1536,9 -9,4 -7,2

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
Зменшення обсягу видатків загального фонду відбулося внаслідок зменшення штатних одиниць, та збільшення цін на товари, роботи (послуги). Збільшення обсягу видатків за 

спеціальним фондом відбулося внаслідок збільшення капітальних видатків на придбання обладнання довгострокового користування та збільшення надходжень від реалізації майна по 
спеціальному фонду.

В т. ч.

Забезпечення виконання функцій і 
завдань покладених на управління

1656,2 0,0 1656,2 1500,2 0,2 1500,4 -9,4 -9,4

Пояснення щодозбільшення (зменшення) обсягів проведе 
попередн 

Зменшення обсягу видатків загального (

;них видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками 
ього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
>онду відбулося внаслідок зменшення штатних одиниць, та збільшення цін на товари, роботи (послуги)

1. затрат
1.1 Кількість штатних одиниць, од. 5 0 5 5 0 5 0,0 0,0 0,0
2. продукту

2.1
Кількість отриманих листів, 
звернень, заяв, скарг, од. 243 0 243 198 0 198 -18,5 0,0 -18,5

2.2
Кількість підготовлених проектів 
нормативно-правових актів, од. ЗО 0 зо 33 0 33 10,0 0,0 10,0

2.3
Кількість створених довідок про 
внесення змін до розпису 
районного бюджету, од.

119 0 119 93 0 93
-21,8 0,0 -21.8

3. ефективності

3.1
Кількість виконаних листів, 
звернень, заяв, скарг на одного 
працівника, од.

49 0 49 40 0 40
-18,4 0,0 -18,4

3.2
Кількість підготовлених проектів 
нормативно-правових актів на 
одного працівника, од.

6 4 10 4 0 4
-33,3 0,0 -60,0

3.3

Кількість створених довідок про 
внесення змін до розпису 
районного бюджету на одного 
працівника, од.

24 0 24 19 0 19

-20,8 0,0 -20,8

3.4 Витрати на утримання однієї 
штатної одиниці, тис.грн. 331,20 0,10 331,30 300,04 0,06 300,10 -9,4 0,0 -9,4



Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Зміна динаміки показників відносно попереднього року пов'язана зі зміною показників продукту та власними надходженнями від реалізації активів по спеціальному фонду .

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

0 0,0 0 0 36,5 36,5 0,0

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками 
попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

Збільшення обсягу видатків відбулося внаслідок збільшення капітальних видатків на придбання обладнання довгострокового користування та надходженнями від господарської 
діяльності по спеціальному фонду в частині оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі.

1. продукту

1.1
Кількість придбаного обладнання 
та предметів довгострокового 
користування, од.

0 0 0 0 2 2 0

2. ефективності

2.1

Середні витрати на придбання 
обладнання та предметів 
довгострокового користування, 
тис.грн.

0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 18,2 0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 
Зміна динаміки показників відносно попереднього року пов'язана зі зміною показників продукту.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансування 
проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний період 
з урахуванням 

змін
Виконано за 

звітний період Відхилення
Виконано

всього

Залишок 
фінансування 
на майбутні 

періоди
1 2 3 4 5 6 = 5-4 7 8 = 3-7

1.
Надходження 
всього: X X X
Бюджет розвитку за джерелами X X X
Надходження із загального фонду 
бюджету до спеціального фонду 
(бюджету розвитку) X X X
Запозичення до бюджету X X X
Інші джерела X X X

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2.
Видатки бюджету розвитку 
всього: X X X

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника



Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

2.1
Всього за інвестиційними 
проектами
Інвестиційний проект (програма)
1

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) І

Інвестиційний проект (програма)
2

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника
Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 1

2.2
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ X X X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня,

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: бюджетна програма залишається актуальною для подальшого належного функціонування відділу, виконання його завдань і функцій. 

ефективності бюджетної програми: основна мета та завдання бюджетної програми виконані.

корисності бюджетної програми: підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу.

довгострокових наслідків бюджетної програми:_______________________________________________

Завідувач сектору фінансування місцевих програм, обліку та звітності
(підпиі

Тетяна ПАРАЩУК


