
Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних 
програм головними розпорядниками коштів державного 
бюджету
(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

1.

2.

3.

3700000
(КВКВК ДБ)
3710000

Фінансовий відділ виконавчого комітету Київської районної в м. Полтаві ради
(найменування головного розпорядника коштів)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Київської районної в м. Полтаві ради

3710160
(КПКВК ДБ)

0160
(КФКВК)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 

(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Підвищення ефективності розподілу і використання коштів на всіх стадіях бюджетного процесу

Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у Київському районі м. Полтави

Завдання бюджетної програми:

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики________________________



5. Видатки / надання кредитів
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис гри)

Напрями використання бюджетних коштів План План зі 
змінами

Факт Відхилення 
плану зі 

змінами від 
плану (+/-)

Відхилення 
факту від 
плану зі 

змінами (+/-)
1 2 3 4 5 6

ВСЬОГО за бюджетною програмою 1791,5 1536,9 1536,9 -254,6 0,0
у т.ч.: загальний фонд 1791,5 1500,2 1500,2 -291,3 0,0

спеціальний фонд 0,0 36,7 36,7 36,7 0,0
1. Здійснення фінансовим відділом виконавчого 
комітету Київської районної у м. Полтаві ради 
наданих законодавством повноважень у сфері 
реалізації бюджетної політики, всього

1791,5 1500,4 1500,4 -291,1 0.0

у т.ч.: загальний фонд 1791,5 1500,2 1500,2 -291,3 0,0
спеціальний фонд 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0

2. Придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування, всього

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

у т.ч.: загальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
спеціальний фонд 0,0 36,5 36,5 36,5 0,0

Пояснення щодо відхилень:
Відповідно до рішення другої позачергової сесії Київської районної в м.Полтаві ради восьмого скликання від 24 лютого 2021 року за 
бюджетною програмою за КПКВКМБ 3710160 затверджено бюджетні призначення в загальній сумі 1791,5 тис. грн., в тому числі за загальним 
фондом -1791,5 тис. грн. та спеціальним фондом -0,0 тис. грн.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради від 26.03.2021 року №101 зменшено бюджетні 
призначення за загальним фондом місцевого бюджету в сумі 273,9 тис. грн.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради від 26.10.2021 року №309 внесено зміни - зменшено 
призначення за загальним фондом та збільшено за спеціальним фондом місцевого бюджету на 18,233 тис. грн.
Відповідно до рішення шостої позачергової сесії Київської районної в м.Полтаві ради восьмого скликання від 03 листопада 2021 року 
збільшено бюджетні призначення на 0,8 тис. грн.
За спеціальним фондом внесено зміни до кошторису за бюджетною програмою 3710160, в частині власних надходжень установи, без внесення 
змін до розпису бюджету та паспорта бюджетної програми на 2021 рік в частині збільшення на 0,2 тис. грн. (за брухт при списанні майна).
Відповідно до рішення шостої позачергової сесії Київської районної в м.Полтаві ради восьмого скликання від 03 листопада 2021 року 



внесено зміни -збільшено призначення за спеціальним фондом на 36,5 тис. грн. для придбання обладнання та предметів довгострокового 
користування.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету
(тис грн)

КЕКВ/ 
ККК

План План зі змінами Факт Відхилення плану зі 
змінами від плану (+/-)

Відхилення факту від 
плану зі змінами (+/-)

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2111 1390,8 0,0 1171,2 0,0 1171,2 0,0 -219,6 0,0 0,0 0,0
2120 306,0 0,0 240,5 0,0 240,5 0,0 -65,5 0,0 0,0 0,0
2210 39,0 0,0 28,5 0,0 28,5 0,0 -10,5 0,0 0,0 0,0
2240 33,0 0,0 37,2 0,2 37,2 0,2 4,2 0,2 0,0 0,0
2271 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2272 0,4 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0
2273 7,0 0,0 7,4 0,0 7,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
2275 0,3 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0
3110 0,0 0,0 0,00 36,5 0,00 36,5 0,0 36,5 0,0 0,0
ВСЬОГО 1791,5 0,0 1500,2 36,7 1500,2 36,7 -291,3 36,7 0,0 0,0

Кількість змін до плану 13, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 13.
Пояснення щодо відхилень:
У звітному періоді відповідно до 13 довідок змін до річного розпису за загальним фондом внесено зміни за бюджетною програмою 3710160, в 
тому числі 5 змін за пропозиціями головного розпорядника, в частині перерозподілу бюджетних асигнувань за кодами економічної 
класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою з метою ефективного 
використання бюджетних коштів.
За бюджетною програмою КПКВКМБ 3710160 затверджено бюджетні призначення в загальній сумі 1791,5 тис. грн., в тому числі:
За загальним фондом -1791,5 тис. грн.
За спеціальним фондом -0,0 тис. грн.
Внесено зміни у звітному періоді за:
-загальним фондом місцевого бюджету , в частині зменшення на загальну суму 291,3 тис. грн.;
-спеціальним фондом, в частині збільшення власних надходжень установи , без внесення змін до розпису на 0,2 тис. грн. та видатків на 
придбання обладнання на 36,5 тис.грн.



6. Стан фінансової дисципліни

(тис гри)

КЕКВ/ККК Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість
на початок 

звітного року
на кінець звітного року на початок 

звітного року
на кінець звітного року

всього з неї прострочена всього з неї прострочена
1 2 3 4 5 6 7

ВСЬОГО за бюджетною програмою 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Загальний фонд, всього 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Спеціальний фонд, всього 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:
Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом на кінець звітного періоду відсутня.

7. Результативні показники
7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники План План зі змінами Факт Відхилення плану 
зі змінами від 

плану (+/-)

Відхилення 
факту від 
плану зі 

змінами (+/-)
1 2 3 4 5 6

1. Здійснення фінансовим відділом виконавчого комітету Київської районної у м. Г 
реалізації бюджетної політики

олтаві ради наданих законодавством повноважень у сфері

Кількість штатних одиниць (од.) 7 5 5 -2.. 0
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг 
(шт.)

300 300 198 0 -102

Кількість підготовлених проектів нормативно- 
правових актів (шт.)

20 20 33 0 13

Кількість створених довідок про внесення змін 
до розпису районного бюджету (шт.)

150 150 93 0 -57

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг 
на одного працівника (шт.)

49 60 40 11 -20

Кількість підготовлених проектів нормативно- 
правових актів на одного працівника (шт.)

3 4 7 1 -3

Кількість створених довідок про внесення змін 21 ЗО 19 9 -11



Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

до розпису районного бюджету на одного 
працівника(шт.)
Витрати на утримання однієї штатної одиниці 
(тис. грн.)

255,93 300,1 300,1 44,11 0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
2.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Кількість придбаного обладнання та предметів 
довгострокового (шт.)

0 2 2 2 0

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

0 18,23 18,23 18,23 0

У звітному періоді внесень зміни до паспорта бюджетної програми на 2021 рік, зокрема включено напрям використання бюджетних коштів 
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», відповідно до внесених змін до Правил складання паспортів бюджетних 
програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2002 №1098.

Щодо результативних показників:

У зв’язку з тим, що до фінансового відділу на розгляд надійшло менше листів, звернень, заяв, скарг, ніж було заплановано зменшився показник 
«Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника»

У зв’язку з тим, що до фінансового відділу на розгляд надійшло менше звернень розпорядників коштів районного бюджету що внесення змін до 
показників затверджених асигнувань, ніж було заплановано зменшився показник «Кількість створених довідок про внесення змін до розпису 
районного бюджету» та «Кількість створених довідок про внесення змін до розпису районного бюджету на одного працівника»

Перевиконання показника «Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів» та «Кількість підготовлених проектів нормативно- 
правових актів на одного працівника» відбулося у зв’язку з фактичною потребою

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями 
використання 

бюджетних коштів 
/ результативні 

показники

2020 рік
(факт за рік, що передує звітному)

2021 рік 
(факт за звітний рік)

Відхилення (+/-)

Всього Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Всього Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Всього Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



І.Здійснення фінансовим відділом виконавчого комітету Київської районної у м. Полтаві ради наданих законодавством повноважень 
у сфері реалізації бюджетної політики (тис. грн.)
Кількість штатних 
одиниць (од.)

5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Кількість отриманих 
листів, звернень, 
заяв, скарг (шт.)

243,0 243,0 0,0 198,0 198,0 0,0 -45,0 -45,0 0,0

Кількість 
підготовлених 
проектів 
нормативно- 
правових актів (шт.)

30,0 30,0 0,0 33,0 33,0 0,0 3,0 3,0 0,0

Кількість створених 
довідок про 
внесення змін до 
розпису районного 
бюджету (шт.)

119,0 119,0 0,0 93,0 93,0 0,0 -26,0 -26,0 0,0

Кількість виконаних 
листів, звернень, 
заяв, скарг на 
одного працівника 
(шт.)

49.0 49,0 0,0 40,0 40,0 0,0 -9,0 -9,0 0,0

Кількість 
підготовлених 
проектів 
нормативно- 
правових актів на 
одного працівника 
(шт.)

6,0 6,0 0,0 7,0 7,0 0,0 1,0 1,0 0,0

Кількість створених 
довідок про 
внесення змін до 
розпису районного 
бюджету на одного 
працівника(шт.)

24,0 24,0 0,0 19,0 19,0 0,0 -5,0 -5,0 о о



Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Витрати на 
утримання однієї 
штатної одиниці 
(тис. грн.)

331,3 331,2 0,1 300,1 300,04 0,06 -31,2 -31,16 -0,04

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2020-2021 рік використано інформацію щодо результативних показників, 
включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний період.

У 2021 році до фінансового відділу на розгляд надійшло менше листів, звернень, заяв, скарг та звернень розпорядників коштів районного 
бюджету що внесення змін до показників затверджених асигнувань відповідно знизився показник «Кількість створених довідок про внесення 
змін до розпису районного бюджету» та «Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника»

2.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (тис грн)
Кількість 
придбаного 
обладнання та 
предметів 
довгострокового 
(шт.)

0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0

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

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

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У 2020 році напрям «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» та відповідно результативні показники не 
передбачено.



8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства

№ 
з/п

Найменування контрольного заходу Пропозиції за результатами 
контрольного заходу

Стан врахування пропозицій за 
результатами контрольного заходу

1 2 3 4
1. Контрольні заходи щодо ефективності 

виконання показників бюджетної
програми у звітному періоді не 
здійснювались

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми 
та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

Паспорт бюджетної програми затверджено наказом начальника Фінансового управління виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві 
ради від 24 лютого 2021 року №7-0 «Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2021 рік» відповідно до Правил складання 
паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.202 №1098.

У звітному періоді внесено зміни до паспорта бюджетної програми наказом Фінансового управління виконавчого комітету Київської 
районної в м.Полтаві ради від 26.03.2021 №9-0 «Про внесення змін до паспорту бюджетної програми на 2021 рік», наказами Фінансового 
відділу виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради від 26.10.2021№25-О «Про внесення змін до паспорту бюджетної програми 
на 2021 рік», від 05.11.2021 №28-0 «Про внесення змін до паспорту бюджетної програми на 2021 рік», від 24.11.2021 №36-0 «Про внесення 
змін до паспорту бюджетної програми на 2021 рік»

З метою ефективного використання бюджетних коштів та за результатами проведеного аналізу у звітному періоді проводились перерозподіли 
бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах 
загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.

Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом 
місцевого бюджету на кінець звітного періоду відсутня.

Бюджетна програма «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 



залишається актуальною для подальшої реалізуй з метою належного функціонування Фінансового відділу виконавчого комітету Київської 

районної в м.Полтаві ради.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ 
з/п

Напрям підвищення ефективності 
бюджетної програми

Захід

1 Покращення якості планування
бюджетної програми

Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання 
бюджетної програми.

Покращення фінансової дисципліни Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей 
шляхом проведення аналізу використання бюджетних асигнувань та перерозподілу 
бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної 
класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за 
бюджетною програмою

Начальник фінансового відділу
Аліна ГАРКУН

(ім’я та прізвище)


