
 

загальний фонд спеціальний фонд разом 
загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд 
разом 

1 Видатки (надані кредити) 2353 129 2482 2353 124,2 2477,2 0 -4,8 -4,8

  в т. ч.                   

1
Напрям використання 

бюджетних коштів 
2353 2353 2353 2353 0 0 0

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019

1.      0600000            Відділ освіти, культури, охорони здоровя та з питаннь цивільного захисту населення Лановецької міської ради

                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.      0610000             Відділ освіти, культури, охорони здоровя та з питаннь цивільного захисту населення Лановецької міської ради

                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3. 0611100                               0960   "Надання спеціальної освіти мистецькими школами"

         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бютжетної програми: Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання (музичних,хеографічними театральними, хоровими, мистецькимим)

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

 

N з/п Показники 

План з урахуванням змін Виконано Відхилення 

Недофінансування по загальному  фонду

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 44   х 

  в т. ч.        

1.1 власних надходжень  44 х 

1.2 інших надходжень х х 

2. Надходження 114,3 124,2 0  

  в т. ч.        

2.1 власні надходження 114,3 124,2 9,9

2.2 надходження позик       

2.3 повернення кредитів        

2.4 інші надходження 0

3. Залишок на кінець року х 34,1   

  в т. ч.        

3.1 власних надходжень  х 34,1   

3.2 інших надходжень х     

загальний фонд спеціальний фонд разом 
загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд 
разом 

(тис. грн.) 

Залишок коштів  від  надходження  арендної платні

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

(тис. грн.) 

N з/п Показники 

Затверджено паспортом бюджетної програми Виконано Відхилення 

Здійснення  управлінням освіти міської ради м. Костянтинівки  наданих законодавством повноважень у  сфері складання та виконання бюджету



1.1

Надання рівних можливостей 

дівчатам та хлопцям в сфері 

отримання позашкільної освіти

1 затрат

кількість закладів 1 1 1 1

всього - середньорічне число 

ставок (штатних одиниць)
25,5 25,5 25,5 25,5

середньорічне число посадових 

ставок педагогічного персоналу
20 20 20 20

середньорічне число штатних 

одиниць адмінперсоналу, за 

умовами оплати віднесених до 

педагогічного персоналу

2 2 2 2

середньорічне число штатних 

одиниць спеціалістів
1 1 1 1

середньорічне число штатних 

одиниць робітників
2,5 2,5 2,5 2,5

2. продукту                   

середньорічна кількість учнів, 

які отримують позашкільну 

освіту

153 153 153 153

Середня кількість учнів, 

звільнених від оплати навчання
60 60 60 60

3. ефективності                   

  

Витрати на навчання одного 

учня, який отримує освіту в 

школах естетичного виховання в 

т.ч. за рахунок батьківської 

плати

16,2 16,2 16,2 16,2 0 0

Розбіжностей не має

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Розбіжностей не має



4. якості                   

Динаміка збільшення 

чисельності учнів, які 

отримують освіту у школах 

естетичного виховання у 

плановому періоді

0 0 0 0 0 0

Відсоток обсягу батьківської 

плати за навчання в загальному 

обсязі видатків на отримання 

освіти у школах естетичного 

виховання

5,3 5,3 5,3 5,3

_______

_____

загальний фонд спеціальний фонд разом 
загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд 
разом 

Видатки (надані кредити) 2016,7 71,1 1945,6 2353 124,2 2477,2

  в т. ч.                   

Напрям використання 

бюджетних коштів 
2016,7 2016,7 2353 2353

Відхилення виконання

(у відсотках) 

Розбіжностей не має

Розбіжностей не має

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників  

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Кошти використані за призначенням.

1 
Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

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

N з/п Показники 

Попередній рік Звітний рік 



1.1

Надання рівних можливостей 

дівчатам та хлопцям в сфері 

отримання позашкільної освіти

      

1 затрат       

кількість закладів 1 2 2
102 102

всього - середньорічне число 

ставок (штатних одиниць)
25,5 25,5 25,5

середньорічне число посадових 

ставок педагогічного персоналу
20 20 20       

середньорічне число штатних 

одиниць адмінперсоналу, за 

умовами оплати віднесених до 

педагогічного персоналу

2 20 20

середньорічне число штатних 

одиниць спеціалістів
1 1 1

середньорічне число штатних 

одиниць робітників
2,5 2,5 2,5

2. продукту         

середньорічна кількість учнів, 

які отримують позашкільну 

освіту

154 154 153 153

Середня кількість учнів, 

звільнених від оплати навчання
64 64 60 60

3. ефективності             

  

Витрати на навчання одного 

учня, який отримує освіту в 

школах естетичного виховання в 

т.ч. за рахунок батьківської 

плати

12,6 12,6 16,2 16,2

4. якості                   

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 



Динаміка збільшення 

чисельності учнів, які 

отримують освіту у школах 

естетичного виховання у 

плановому періоді

0 0 0 0

Відсоток обсягу батьківської 

плати за навчання в загальному 

обсязі видатків на отримання 

освіти у школах естетичного 

виховання

3,5 3,5 5,3 5,3

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

Надходження 

всього:

Бюджет розвитку за джерелами х х х

Надходження із загального 

фонду бюджету до спеціального 

фонду (бюджету розвитку)

х х х

Запозичення до бюджету х х х

Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

Аналіз динаміки показників бюджетної програми на підставі порівняння обсягів проведених видатків (касових видатків) та наданих кредитів із бюджету за звітний рік із відповідними 

показниками попереднього року не має змоги зробити, т.я. відсутні показники для зрівняння за попередній 2017 рік, у зв’язку з тим, що  програмно-цільовий метод (ПЦМ) в 

бюджетному процесі на основі середньострокового бюджетного планування, вдосконалення системи державного фінансового контролю із посиленням відповідальності учасників 

бюджетного процесу, зміцненням фінансової основи місцевих бюджетів у  м.Костянтинівка почали застосовувати при складанні проектів місцевих бюджетів на 2018 рік.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1 х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2 х х х



всього:

2,1
Всього за інвестиційними 

проектами

Інвестиційний проект 

(програма) 1

Напрям спрямування коштів 

(об'єкт) 1

Напрям спрямування коштів 

(об'єкт) 2

...

Інвестиційний проект 

(програма) 2

Напрям спрямування коштів 

(об'єкт) 1

Напрям спрямування коштів 

(об'єкт) 2

...

2,2
Капітальні видатки з 

утримання бюджетних установ
х х х

2 х х х

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

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено. 

5.7 "Стан фінансової дисципліни":  кредиторська заборгованість на початок року склала- 0,2 тис.грн., на  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, забезпечено  належна  організація  роботи із 

корисності бюджетної програм  забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 довгострокових наслідків бюджетної програми програма має довгостроковий термін дії



____________

(підпис)

Начальник планово-економічного відділу


