
Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

О ЦІНКА ЕФ ЕКТИ ВНО СТІ БЮ ДЖ ЕТНОЇ П РО ГРА М И  
за 2018 рік

1. 0600000
(КПКВКДБ(МБ))

2. 0610000
(КПКВК д б  (МБ))

3. 0615030 
(КПКВК ДБ (МБ))

4. Мета бюджетної програми:
Створення необхідних умов для гармонійного виховання , фізичного розвитку,повноцінного оздоровлення , змістовного 
відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового  способу життя, підготовка спортсменів 
для резервного спорту на 2018 рік.

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
загальни 
й фонд

спеціальн 
ий фонд разом

загальни 
й фонд

спеціаль
ний

фонд разом

1.
Видатки (надані 
кредити) 964,6 16,6 981,2 917,1 15,6 932,6 -47,5 -1 -48,5

По загальному фонду розбіжність за рахунок виникнення кредиторської заборгованості на кінець року та залишку планових 
асигнувань в зв’язку із зменшенням потреби. По спеціальному фонду розбіжність обумовлена уточненням кошторисних планових 
призначень відповідно законодавства в зв’язку із фактичними надходженнями отриманих як інші джерела власних надходжень та

залишку коштів на позабюджетних рахунках на кінець року.
вт. ч.

1.1

Забезпечення 
належного утримання 
працівників та 
функціонування 
ДЮСШ 964,6 16,6 981,2 917,1 15,6 932,6 -47,5 -1 -48,5

По загальному фонду розбіжність за рахунок виникнення кредиторської заборгованості на кінець року та залишку планових 
асигнувань в зв’язку із зменшенням потреби. По спеціальному фонду розбіжність обумовлена уточненням кошторисних планових 
призначень відповідно законодавства в зв’язку із фактичними надходженнями отриманих як інші джерела власних надходжень та

залишку коштів на позабюджетних рахунках на кінець року.

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

(тис, грн.)
N з/п Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення

1. Залишок на початок року X 8 X
вт. ч.

1.1 власних надходжень X 8 X
1.2 інших надходжень X X

Причиною наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших 
надходжень, на початок року стала економія коштів коштів

2. Надходження 16,6 16,1 -0,5
вт. ч.

2.1 власні надходження 16,6 16,1 -0,5
2.2 надходження позик
2.3 повернення кредитів
2.4 інші надходження

Причиною відхилення фактичних обсягів від планових стало зменшення надходжень
3. Залишок на кінець року X 8,6

в ї. ч . ....................
3.1 власних надходжень X 8,6
3.2 інших надходжень X

Причиною наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших 
надходжень, на початок року стала економія коштів коштів

Відділ освіти Ватутінської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Ватутінської міської ради 
(найменування відповідального виконавця)

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту. 
(найменування бюджетної програми)



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

спеціальни 
й фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

Забезпечення належного утримання працівників та функціонування ДЮСШ
1. затрат

кількість комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл 
(ДЮСШ) видатки на 
утримання яких здійснюються 
з бюджету

1 1 1 1 0 0

обсяг витрат на утримання 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на 
утримання яких здійснюються 
з бюджету

964,6 964,6 917,1 917,1 -47,5 -47,5

кількість штатних працівників, 
видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету

12,1 12,1 11,85 11,85 -0,25 -0,25

в т.ч. тренерів 7 7 7 7 0 0
кредиторська заборгованість 
на початок року

3,7 3,7 3,7 3,7 0 0

За рахунок вакантної посади та виникнення кредиторської заборгованості на кінець року
2 . продукту

середньорічна кількість учнів 240 240 241 241 1 1

кількість учнів, що взяли 
участь у регіональних 
спортивних змаганнях

193 193 220 220 27 27

Розбіжність пояснюється збільшенням вихованців та збільшенням кількості проведених регіональних змагань
3. ефективності

середні витрати на утримання 
однієї комунальної дитячо- 
юнацької спортивної школи 3 
розрахунку на одного 
працівника

79,4 79,4 77,1 77,1 -2,3 -2,3

середньомісячна заробітна 
плата працівника

4,09 4,09 4,10 4,10 0,0 0,0

Розбіжність виникла за рахунок збільшення середньомісячної заробітної плати працівника
4. ЯКОСТІ

рівень погашення
кредиторської
заборгованості 100 100 100 100 0 0 0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних
Із штаною чисельнісю 11,85 обсяг витрат на утримання комунальної дитячо-юнацької спортивної школи становить 

917,1 тис. грн; середні витрати на утримання спортивної школи в розрахунку на одного працівника становить -77,1 тис.
грн

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
Відхилення виконання 

(у відсотках)
загальн

ий
фонд

спеціал
ьний
фонд разом

загальни 
й фонд

спеціаль
ний

фонд разом
загальни 
й фонд

спеціаль
ний

фонд разом

Видатки (надані 
кредити) 792,3 22,5 814,9 917,1 15,6 932,6 15,8 -30,7 14,4

Обсяг видатків збільшився у звязку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати та посадових окладів відповідно 
до тарифної сітки, тарифів на комунальні послуги та енергоносії, утвореної кредиторської заборгованості

|в т. ч.



Забезпечення 
належного утримання 
працівників та 
функціонування 
ДЮСШ 792,3 22,5 814,9 917,1 15,6 932,6 15,8 -30,7 14,4

Обсяг видатків збільшився у звязку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати та посадових окладів відповідно 
до тарифної сітки, тарифів на комунальні послуги та енергоносії, утвореної кредиторської заборгованості

1. затрат
кількість комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл 
(ДЮСШ) видатки на 
утримання яких здійснюються 
з бюджету

1 1 1 1 0 0

обсяг витрат на утримання 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на 
утримання яких здійснюються 
з бюджету

792,3 792,3 917,1 917,1 15,8 15,8

кількість штатних працівників, 
видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету

11,18 11,18 11,85 11,85 6,0 6,0

в т.ч. тренерів 6,5 6,5 7 7 7,7 7,7
кредиторська заборгованість 
на початок року

3,7 3,7 0 0

2. продукту
середньорічна кількість учнів 252 252 241 241 -4,4 -4,4
кількість учнів, що взяли 
участь у регіональних 
спортивних змаганнях

180 180 220 220 22,2 22,2

3. ефективності
середні витрати на утримання 

однієї комунальної дитячо- 
юнацької спортивної ШКОЛИ 3 
розрахунку на одного 
працівника

70,9 70,9 77,1 77,1 8,7 8,7

середньомісячна заробітна 
плата працівника

3,9 3,9 4,1 4,1 5,1 5,1

4. ЯКОСТІ
рівень погашення
кредиторської
заборгованості 100 100 0 0

Розбіжність виникла за рахунок виникнення кредиторської заборгованості та за рахунок збільшення штатної чисельності
працівників повязана із збільшенням кількості учнів

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код Показники

Загальн 
ий обсяг 
фінансу 
вання 

проекту 
(програ 

ми), 
всього

План на 
звітний 
період 3 
урахува 

нням 
змін

Виконано за 
звітний 
період

Відхиле
ння

Виконай 
0 всього

Залишок 
фінансува 

ння 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

02.янв

Всього за
інвестиційними
проектами
Інвестиційний 
проект (програма) 1

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

Інвестиційний 
проект (програма) 2

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

02.фев

Капітальні видатки з 
утримання 
бюджетних установ X X X

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 3,7 тис.грн, на кінець звітного періоду станоновить 3,7 тис.грн.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми - є актуальною, адже основною метою є підготовка спортивного резерву та підвищення 
рівня фізичної підготовленості дітей

ефективності бюджетної програми -на утримання дитячої спортивної школи були заплановані кошти у сумі 981,2 тис. 
грн з них загальний фонд 964,6 тис .грн і спеціальний фонд 16,6 тис.грн при штатній чисельності 12,10 в тому числі 
тренерів 7; фактично використані кошти в 2018 році - 932,6 тис. грн з них загальний фонд 917,1тис .грн і спеціальний 
фонд 15,6 тис.грн; при фактично зайнятій чисельності 11,85 , з них тренерів 7 ; середьорічна кількість вихованців 
становила 241;середні витрати на утримання спортивної школи в розрахунку на одного працівника закладу становить 81,0 
тис.грн із середньмісячною заробітною платою 4,1 грн.

корисності бюджетної програм - є корисною, адже спонукає дітей до здорового способу життя та формування в дітей 
таких якостей як дисципліна, витривалость, наполегливость.

довгострокових наслідків бюджетної програми- програма носить довгостроковий характер

Головний бухгалтер Н.В.Крижня


