
Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2018рік

1. 0600000
(КПКВКДБ(МБ))

2. 0610000
(КПКВКДБ (М Б))

Відділ освіти Ватутінської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Ватутінської міської ради 
(найменування відповідального виконавця)

0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) позашкільної роботи з дітьми.

(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання, 2018рік.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N 3/11 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) 972,7 27,1 999,7 952,6 21,8 974,4 -20,1 -5,2 -25,3

По загальному фонду розбіжність за рахунок виникнення кредиторської заборгованості та залишку планових асигнувань на кінець 
року у зв’язку із зменшенням потреби. По спеціальному фонду розбіжність обумовлена уточненням кошторисних планових 

призначень відповідно законодавства в зв’язку із фактичним надходженням коштів отриманих як плата за послуги , інші джерела 
власних надходжень та залишків коштів на позабюджетних рахунках на кінець бюджетного року

вт. ч.

1.1

Створення належних 
умов для діяльності та 
функціонування 
станції юних техніків 972,7 27,1 999,7 952,6 21,8 974,4 -20,1 -5,2 -25,3

По загальному фонду розбіжність за рахунок виникнення кредиторської заборгованості та залишку планових асигнувань на кінець 
року у зв’язку із зменшенням потреби. По спеціальному фонду розбіжність обумовлена уточненням кошторисних планових 

призначень відповідно законодавства в зв’язку із фактичним надходженням коштів отриманих як плата за послуги , інші джерела 
власних надходжень та залишків коштів на позабюджетних рахунках на кінець бюджетного 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 1,4 X

вт. ч.
1.1 власних надходжень X 1,4 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

2. Надходження 27,1 28,5 1,4
в т. ч.

2.1 власні надходження 27,1 28,5 1,4
2.2 надходження позик
2.3 повернення кредитів
2.4 інші надходження

Причиною відхилення фактичних обсягів від планових стало збільшення надходжень коштів
3. Залишок на кінець року X 8

вт. ч.
3.1 власних надходжень X 8
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



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

Створення належних умов для діяльності та функціонування станції юних техніків
1. затрат

кількість закладів 1 1 1 1 0 0
середньорічне число 
посадових окладів 
педагогічного персоналу

8,72 8,72 8,39 8,39 -0,33 -0,33

середньорічне число штатних 
одиниць адмінперсоналу за 
умовами оплати віднесених до 
педагогічного персоналу

1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00

середньорічне число штатних 
одиниць спеціалістів

0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00

середньорічне число штатних 
одиниць робітників

1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00

всього - середньорічне число 
ставок (штатних одиниць)

12,22 12,22 11,89 11,89 -0,33 -0,33

кредиторська заборгованість 
на початок року

1,79 1,79 1,79 1,79 0,00 0,00

Розбіжність пояснюється зменшенням педагогічного навантаження на протязі 2018року та невикористання вакантної
посади

2. продукту
середньорічна кількість 
дітей,які отримують 
позашкільну освіту

410 410 410 410

0 0
кількість гуртків 13 13 13 13 0 0

Розбіжності не має
3. ефективності

витрати на 1 дитину, яка 
отримує позашкільну 
освіту 2,4 2,4 2,3 2,3 -0,1 -0,1

Розбіжності не має
4. ЯКОСТІ

рівень погашення
кредиторської
заборгованості 100 100 100 100 0 0

Розбіжності не має
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних

Кошти використані за призначенням, середні видатки на одного учня менше запланованих через зменшення 
використаних коштів внаслідок не заповнених вакантних посад.

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) 1021,9 30,3 1052,2 952,6 21,8 974,4 -6,8 -28,1 -7,4

Обсяг видатків зменшився за рахунок зменшення окладів відповідно до зміни штатного розпису,утворення 
кредиторської заборгованості

в т. ч.

Створення належних 
умов для діяльності та 
функціонування 
станції юних техніків 1021,9 30,3 1052,2 952,6 21,8 974,4 -6,8 -28,1 -7,4



Обсяг видатків зменшився за рахунок зменшення окладів відповідно до зміни штатного розпису,утворення 
кредиторської заборгованості

1. затрат
кількість закладів 1 1 1 1
середньорічне число 
посадових окладів 
педагогічного персоналу

8,23 8,23 8,390 8,390

2,1 2,1
середньорічне число штатних 
одиниць адмінперсоналу за 
умовами оплати віднесених до 
педагогічного персоналу

1,50 1,50 1,500 1,500

0 0
середньорічне число штатних 
одиниць спеціалістів

1,00 1,00 0,500 0,500

-50 -50
середньорічне число штатних 
одиниць робітників

2,50 2,50 1,500 1,500
-40 -40

всього - середньорічне число 
ставок (штатних одиниць)

13,23 13,23 11,890 11,890

-10 -10
кредиторська заборгованість 
на початок року

1,79 1,79

0 0
2. продукту

середньорічна кількість 
дітей,які отримують 
позашкільну освіту 381 381 410 410 7,6 7,6
кількість гуртків 14 14 13 13 -7,1 -7,1

3. ефективності
витрати на 1 дитину, яка 
отримує позашкільну 
освіту 2,7 2,7 2,3 2,3 -14,8 -14,8

4. ЯКОСТІ
рівень погашення
кредиторської
заборгованості 100 100 0 0

Обсяг видатків зменшився у порівнянні з попереднім роком за рахунок винекнення кредиторської заборгованості на 
кінець звітного року та за рахунок приведення штатної мережі закладу у відповідність до затвердженого кошторису

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 була 1,79 тис.грн., на кінець звітного періоду станоновить 1,79 тис.грн.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми - є актуальною, адже формує у дітей моральні уявлення про права людини, 
гуманістичне ставлення до навколишнього світу.

ефективності бюджетної програми - на утримання станції юних техніків були заплановані кошти у сумі 999,7 тис. грн з 
них загальний фонд 972,7 тис .грн і спеціальний фонд 27,1 тис.грн при штатній чисельності 12,22 в тому числі 
педагогічного персоналу 8,72; фактично використані кошти в 2018 році - 974,4 тис. грн з них загальний фонд 952,6 тис 
.грн і спеціальний фонд 21,8 тис.грн; при фактично зайнятій чисельності 11,89 , з них педагогічного персоналу 8,39 ; 
позашкільну освіту отрималм -410 при функціонуванні 13 гуртків; витрати на утримання онієї дитини, яка отримує 
позашкільну освіту складає 2,3 тис. грн.

корисності бюджетної програм - дана програма є корисною адже допомагає дітям розвивати здатність до самоаналізу, 
самооцінки; уміння своєчасно і точно виконувати доручення, доводити справу до кінця; проявляти ініціативу і 
самостійність у будь-якій діяльності; здатність передбачати наслідки своїх дій і вчинків, готовність визнати свою провину 
та багато інших факторів

довгострокових наслідків бюджетної програми - програма носить довгостроковий характер

Головний бухгалтер
( п і д п и с ) ’

Н.В.Крижня


