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Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2018 рік

Відділ освіти Ватутінської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Ватутінської міської ради 
(найменування відповідального виконавця)

3. 0611160
(КПКВК ДБ(МБ))

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення фінансування закладів освіти.ведення бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення 
централізованого господарського обслуговування . забезпечення реалізації інших освітніх програм у сфері освіти ,2018
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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) 1043,3 1043,3 1023,3 1023,3 -20 -20

Виникнення кредиторської забоїргованості на кінець бюджетного року
вт. ч.

1.1

Забезпечити складання і 
надання кошторисної, 
звітної, фінансової 
документації, 
фінансування установ 
освіти згідно 3 
затвердженими 
кошторисами 749,4 749,4 735,3 735,3 -14,1 -14,1

Виникнення кредиторської забоїзгованості на кінець бюджетного року

1.2

Забезпечення надання 
якісних послуг 3 
централізованого 
господарського 
обслуговування 280,1 280,1 274,2 274,2 -5,9 -5,9

Виникнення кредиторської забоїзгованості на кінець бюджетного року

1.3

Забезпечення 
реалізації інших 
освітніх програм 13,8 13,8 13,8 13,8

Розбіжності не має
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 X

вт. ч.
1.1 власних надходжень X X
1.2 інших надходжень X X

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших 
надходжень, на початок року

2. Надходження 43,5 43,5
вт .ч . ” ............

2.1 власні надходження
2.2 надходження позик
2.3 повернення кредитів
2.4 інші надходження 43,5 43,5

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових
3. Залишок на кінець року X

в т. ч.
3.1 власних надходжень X
3.2 інших надходжень X

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших 
надходжень, на кінець року



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

(тис, грн.)

N3/11 Показники

Затверджено паспортом бюджетної 
програми Виконано Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з
затвердженими кошторисами

затрат
кількість централізованих 
бухгалтерій

1 1 1 1
0 0

середньорічне число штатних 
одиниць спеціалістів

9,5 9,5 9,5 9,5

0 0
всього - середньорічне число 
ставок (штатних одиниць)

9,5 9,5 9,5 9,5

0 0
кредиторська заборгованість 
на початок року

10,7 10,7 10,7 10,7 0 0
кількість закладів,які 
обслуговує централізована 
бухгалтерія

14 14 14 14

0 0
кількість особових рахунків 531 531 531 531

0 0
кількість складених звітів 
працівниками бухгалтерії

150 150 150 150
0 0

Розбіжності не має
ефективності
кількість установ, які 
обслуговує один працівник

2 2 2 2 0 0

кількість особових 
рахунків,які обслуговує 1 
працівник

177 177 177 177 0 0

Розбіжності не має
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

На утримання центарізованої бухгалтерії використані кошти в сумі 735,3 тис.грн. при середньорічній чисельності 
ставак 9,5;кількість закладів,які обслуговує централізована бухгалтерія 14;загальна кількість особових рахунків складає 

531 ;кількість установ, які обслуговує один працівник 2, а кількість особових рахунків,які обслуговує 1 працівник 177; 
всього за звітний період працівниками бухгалтерії було складено 150 звітів.

Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
затрат
кількість груп 1 1 1 1 0 0
середньорічне число штатних 
одиниць спеціалістів

1 1 1 1 0 0

середньорічне число штатних 
одиниць робітників

4 4 4 4 0 0

всього - середньорічне число 
ставок (штатних одиниць)

5 5 5 5 0 0

кредиторська 
заборгованість на початок 
року 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0

Розбіжності не має
продукту
кількість установ, які 
обслуговуються групами 
централізованого 13 13 13 13 0 0

Розбіжності не має
ефективності

кількість установ, які 
обслуговує один працівник 
централізованого 
господарського 
обслуговування 3 3 3 3 0 0

Розбіжності не має

4. якості
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рівень погашення
кредиторської
заборгованості 100 100 100 100 0 0

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

При штатній чисельності 5осіб були використані кошти в сумі 274,2 тис.грн; кількість установ, які обслуговуються 
групами централізованого господарського обслуговування -13; кількість установ, які обслуговує один працівник -3.

Забезпечення реалізації інших освітніх програм
1. затрат

видатки,повязані з реалізацією 
освітніх програм (виплати 
стипендій міського голови 
обдарованим дітям)

0,8 0,8 0,8 0,8 0 0
видатки, повязані з реалізацією 
освітніх програм (виплати 
грошової винагороди 
обдарованим дітям)

8,9 8,9 8,9 8,9 0 0
видатки, повязані з реалізацією 
освітніх програм (виплати 
обласної стипендій 
переможцям учнівських 
олімпіад) 4,1 4,1 4,1 4,1 0 0

Розбіжностей не має
2. продукту

кількість одержувачів 
стипендії 2 2 2 2 0 0
кількість одержувачів 
грошової винагороди 40 40 40 40 0 0

Розбіжностей не має
3. ефективності

середній розмір стипендії 
міського голови на 1 учня 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0
середній розмір грошової 
винагороди на 1 учня 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0
середній розмір обласної 
стипендії на 1 учня 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0

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

На забезпечення реалізації інших освітніх програм були заплановані та використані кошти в сумі 13,8 тис.грн; загальна 
кількість отримувачів стипендій та грошової винагороди склала 42 учня ;середній розмір стипендії міського голови на 1 

учня - 0,2тис.грн;середній розмір грошової винагороди на 1 учня -0,2тис.грн.;середній розмір обласної стипендії на 1 учня
складає 0,5 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

спеціаль
ний

фонд разом
загальни 
й фонд

спеціаль
ний

фонд разом
загальни 
й фонд

спеціаль
ний

фонд разом

Видатки (надані 
кредити) 1009,2 43,5 1052,7 1023,3 1023,3 -2,8 0 -2,7

Обсяг проведених видатків загального фонду(наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього 
року збільшився у звязкуз підвищенням розміру мінімальної заробітної плати та посадових окладів відповідно до тарифної 
сітки, тарифів на комунальні послуги та енергоносіїв, зменшився спеціальний фонд через те, що у попередньому році 
були придбані предмети довгострокового користування

в т. ч.

1

Забезпечити 
складання і надання 
кошторисної, звітної, 
фінансової 
документації, 
фінансування установ 
освіти згідно 3 
затвердженими 
кошторисами 678 678 735,3 735,3 8,4 8,4



\

Збільшення, обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними 
показниками попереднього року, на 8,4% характеризується збільшенням середньомісячної заробітної плати, .підвищенням 
вартості енергоносіїв

1 затрат
кількість централізованих 
бухгалтерій

1 1 1 1
0 0

середньорічне число штатних 
одиниць спеціалістів

9,5 9,5 9,5 9,5

0 0
всього - середньорічне число 
ставок (штатних одиниць)

9,5 9,5 9,5 9,5

0 0
кредиторська заборгованість 
на початок року

10,6 10,6

0 0
2 продукту

кількість закладів,які 
обслуговує централізована 
бухгалтерія

14 14 14 14

0 0
кількість особових рахунків 477 477 531 531 11,3 11,3
кількість складених звітів 
працівниками бухгалтерії

140 140 150 150 7,1 7,1

3 ефективності
кількість установ, які 
обслуговує один працівник

2 2 2 2 0 0

кількість особових 
рахунків,які обслуговує 1 
працівник

159 159 177 177 11,3 11,3

4 ЯКОСТІ

рівень погашення 
кредиторської 
заборгованості і 100 100 0 0

Динаміка результативних показників, за відповідним напрямом використання бюджетних коштів, зросла через збільшення 
штатної чисельності працюючих, відповідно збільшилося навантаження на одного працівника

2

Забезпечення надання 
якісних послуг 3 
централізованого 
господарського 
обслуговування 323,3 323,3 274,2 274,2 -15,3 -15,3

Зменшення обсягу видатків в порівнянні з попереднім роком на 15,3% характеризується винекненням кредиторської 
заборгованості на кінець звітного року

1 затрат
кількість груп
централізованого господарства

1 1 1 1

0 0
середньорічне число штатних 
одиниць спеціалістів

1 1 1 1

0 0
середньорічне число штатних 
одиниць робітників

4 4 4 4
0 0

всього - середньорічне число 
ставок (штатних одиниць)

5 5 5 5

0 0
кредиторська 
заборгованість на початок 
року 0,3 0,3 0 0

2 продукту
кількість установ, які 
обслуговуються групами 
централізованого 
господарського 
обслуговування 13 13 13 13 0 0

3 ефективності

кількість установ, які 
обслуговує один працівник 
централізованого 
господарського 
обслуговування 3 3 3 3 0 0

4 ЯКОСТІ
рівень погашення
кредиторської
заборгованості 100 100 0 0

Динаміка результативних показників зменшилася через винекнення кредиторської заборгованості на кінець року
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Забезпечення 
реалізації інших 
освітніх програм 7,9 7,9 13,8 13,8 74,7 74,7

Розбіжність виникла через більшу кількість учнів які отримали стипендій' та грошові винагороди
1. затрат

видатки,повязані з реалізацією 
освітніх програм (виплати 
стипендій міського голови 
обдарованим дітям) 1 1 0,8 0,8 -20 -20
видатки,повязані з реалізацією 
освітніх програм (виплати 
грошової винагороди 
обдарованим дітям)

4,9 4,9 8,9 8,9 81,6 81,6
видатки, повязані з реалізацією 
освітніх програм (виплати 
обласної стипендій 
переможцям учнівських 
олімпіад) 2 2 4,1 4,1 105 105

2. продукту
кількість одержувачів 
стипендії 1 1 2 2 100 100
кількість одержувачів 
грошової винагороди 14 14 40 40 185,7 185,7

3. ефективності
середній розмір стипендії 
міського голови на 1 учня 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1
середній розмір грошової 
винагороди на 1 учня 0,4 0,4 0,2 0,2 -50 -50
середній розмір обласної 
стипендії на 1 учня 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1

Результативні показники в порівнянні з минулим роком зросли через збільшення кількості учнів які отримали стипендії і
грошові винагороди

4

Придбання 
обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування 43,5 43,5 0 0 0 0

Розбіжність пояснюється непридбанням предметів довгострокового користування у звітному році
1 продукту

кількість одиниць 
придбаного обладнання 2 2 0 0

2 ефективності
середні видатки на 
придбання одиниці 
обладнання 43,5 43,5 0 0

Динаміка підвищення чи зниження результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 
не спостерігається через те що у звітному році не були закуплені предмети і обладнання довгострокового користування

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 причт 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 11,0 тис.грн., на кінець звітного періоду станоновить 11,0 тис.грн.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми- у звязку з великою кількістю організації, які обслуговуються дана програма носить 
актуальний характер: спрямована на фінансове заохочення учнів середніх загальноосвітніх закладів до кращого навчання

ефективності бюджетної програми - на утримання бухгалтерії, господарської груп и  . та інших програм були заплановані 
кошти у сумі 1043.3тис. грн при штатній чисельності 14.5: фактично використані кошти в 2018 році 1023,3 тис, грн на 
утримання 14.5 штатних одиниць: на утримання центарізованої бухгалтерії використані кошти в сумі 735,3 тис.грн. при 
середньорічній чисельності ставак 9.5 витрати: на утримання : при штатній чисельності 5осіб у господарчій групі були 
використані кошти в сумі 274.2 тис.грн: на забезпечення реалізації інших освітніх програм використані кошти в сумі 13,8_ 
тис.грн: загальна кількість отримувачів стипендій та грошової винагороди склала 42 учня.

корисності бюджетної програм - несвоєчасне виконання завдань даної програми блокує функціонування установ які, 
обслуговуються

довгострокових наслідків бюджетної програми - програма має довгостроковий термін дії

Головний бухгалтер
(підпиф' 5

Н.В.Крижня


