
 грн.

загальний фонд спеціальний фонд разом 
загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд 
разом 

1
Видатки (надані 

кредити) 
2652407 1185900 3838307 2646284,52 1184556 3830840,52 6122,48 1344 7466,48

  в т. ч.                   

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік 

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.          0611161          0990   "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"

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

План з урахуванням змін 

4. Мета бюджетної програми:

Відхилення 

 Недофінансування пояснюється тим що неможливо передбачити суми фактичних нарахувань заробітної плати відряджень , економією по оплаті за енергоносії також 

пояснюється нестабільність цін на ринку на предмети та товари господарського призначення (канцтовари, папір і т.д.), яку неможливо передбачити.

Залишки коштів по спеціальному фонду(капітальні видатки) пояснюється тим що при покупці комп’ютерної техніки не передбачили ціни на ринку.

Виконано 

Показники 

Забезпечення надання якісних послу іншими закладами освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

 

N з/п 



1.1

Забезпечити складання 

і надання кошторисної 

звітності, фінансової 

документації, 

фінансування установ 

освіти згідно з 

затвердженими 

кошторисами 

2652407 1185900 3838307 2646284,52 1184556 3830840,52 6122,48 1344 7466,48

N з/п Показники 
План з 

урахуванням змін 
Виконано Відхилення 

1. 
Залишок на початок 

року 
х х 

  в т. ч.      

1.1 власних надходжень  х х 

1.2 інших надходжень х х 

2. Надходження 0 0 0

  в т. ч.        

2.1 власні надходження 0

2.2 надходження позик       

2.3 повернення кредитів        

2.4 інші надходження 0

3. Залишок на кінець року х   

  в т. ч.        

3.1 власних надходжень  х   

3.2 інших надходжень х     

( грн.) 

( грн.) 

 Недофінансування пояснюється тим що неможливо передбачити суми фактичних нарахувань заробітної плати відряджень , економією по оплаті за енергоносії також 

пояснюється нестабільність цін на ринку на предмети та товари господарського призначення (канцтовари, папір і т.д.), яку неможливо передбачити.

Залишки коштів по спеціальному фонду(капітальні видатки) пояснюється тим що при покупці комп’ютерної техніки не передбачили ціни на ринку.

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

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 



загальний фонд спеціальний фонд разом 
загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд 
разом 

затрат

Кількість установ 3 3 3 3

Кількість штатних 

одиниць 
18  18 19,75 1975 1,75 1,75

2. продукту                   

кількість 

закладів,  які обслуговують 

Централізована бухгалтерія і 

Група обслуговування 

30 30 30 30

кількість особових рахунків
460 560 560 560

3. ефективності                   

  

кількість 

установ, які 

обслуговує 1 працівник 

Централізованої бухгалтерії і 

Групи обслуговування

30 30 30 30

кількість 

особових 

рахунків, які 

обслуговує 1 працівник 

560 560 560 560

4 якості

Витрати на утримання однієї 

установи
884136 15333 899469 882094 14885 896979 2042 448 2490

Відхилення виконання

(у відсотках) 

:Завдення  Забезпечення складання та надання фіннансової документації, ьфінансування установ згідно затвердженних кошторисів

Звітний рік 

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

N з/п Показники 

Кошти використані за призначенням.

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

Зменшення витрат пояснюється з недофінансуванням установ по загальному та спеціальному фонді бюджету

Затверджено паспортом бюджетної програми 

Показники 

Відхилення 

N з/п 

Попередній рік 

Виконано 

фактична наявність на кінець року в порівнянні з початком року зросла  на  1,75 ставки було заповнено вакансію  водія та введено механіка для обслуговування шкільних автобусів .



загальний фонд спеціальний фонд разом 
загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд 
разом 

Видатки (надані 

кредити) 
1809467,4 240928 2050395,4 2646284,52 1184556 3830840,52 1545182,9 942628 2487811

  в т. ч.                   

Забезпечити складання 

і надання кошторисної 

звітності, фінансової 

документації, 

фінансування установ 

освіти згідно з 

затвердженими 

кошторисами 

1809467,4 240928 2050395,4 2646284,52 1184556 3830840,52 1545182,9 942628 2487811

1. затрат                   

Кількість установ 4 4 3 3 1 1

Кількість штаиних 

одиниць
22 22 19,75 19,75 2,25 2,25

2 продукту 

кількість 

закладів,  які обслуговують 

Централізована бухгалтерія і 

Група обслуговування 

30 30 30 30

кількість 

особових рахунків 560 560 560 560

3 ефективності 

кількість 

установ, які 

обслуговує 1 працівник 

Централізованої бухгалтерії і 

Групи обслуговування

30 30 30 30

кількість 

особових 

рахунків, які 

обслуговує 1 працівник 

560 560 560 560

Зменшення штатних одиниць відбулося у зв’язку з приведення у відповідність штатних розписів і створення нової програми 1170 "Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсний центрів"

Сума видатків збільштлася у звязку з ростом заробітної плати і збільшеггям кількості фактично зайнятих працівників

Сума видатків збільштлася у звязку з ростом заробітної плати і збільшеггям кількості фактично зайнятих працівників

N з/п Показники 



4 Якості

Витрати на утримання однієї 

установи
452366 60232 515598 882094 14885 896979

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 

всього:

2,1

Всього за 

інвестиційними 

проектами

Інвестиційний проект 

(програма) 1

Збільшення вуитрат на утримання однієї установи пояснюється збільшенням заробітної плвти, збільшенням штатних одиниць 

х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

1 х

х х2 х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

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



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

____________

(підпис)

ефективності бюджетної програми забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних  програм, забезпечено  належна  організація  

роботи із одержувачами та розпорядниками бюджетних  коштів.

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

 довгострокових наслідків бюджетної програми програма має довгостроковий термін дії

Начальник планово-економічного відділу

актуальності бюджетної програми є актуальною для подальшої її реалізації 

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 та кінець року відсутня. 

6. Узагальнений висновок щодо:

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


