
Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за  2018 р ік

1. 0600000 Відділ освіти Ватутінської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти Ватутінської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти. 2018рік

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

План з урахуванням змін Виконано Відхилення

N з/п Показники загальний фонд
спеціальний

фонд разом
загальни 
й фонд

спеціальн 
ий фонд разом

загальни 
й фонд

спеціаль
ний

фонд разом

1.
Видатки (надані 
кредити) 908,2 0 908,2 882,9 882,9 -25,3 -25,3

Розбіжність за рахунок виникнення кредиторської заборгованості на кінець року
в т. ч.

1.1

Забезпечення 
належного утримання 
працівників та 
утримання
методичного кабінету 908,2 0 908,2 882,9 882,9 -25,3 -25,3

Розбіжність за рахунок виникнення кредиторської заборгованості на кінець року
1.2.

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. и
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
вт. ч. 0,9 0,9 0

2.1 власні надходження 0,9 0,9 0
2.2 надходження позик
2.3 повернення кредитів
2.4 інші надходження

Розбіжності фактичних обсягів надходжень від планових не має
3. Залишок на кінець року X

вт. ч. 0,9
3.1 власних надходжень X 0,9
з.г інших надходжень X

Наявність залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець 
року характеризується економією коштів



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

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної 
програми Виконано Відхилення

N з/п Показники
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

Забезпечення належного утримання працівників та утримання методичного кабінету
1. затрат

кількість закладів 1 1 1 1 0 0
середньорічне число штатних 
одиниць адмінперсоналу за 
умовами оплати віднесених до 
педагогічного персоналу

6,25 6,25 6,25 6,25 0 0

середньорічне число штатних 
одиниць спеціалістів

1 1 1 1 0 0

всього - середньорічне число 
ставок (штатних одиниць)

7,25 7,25 7,25 7,25 0 0

кредиторська заборгованість 
на початок року

12,1 12,1 12,1 12,1 0 0

Розбіжностей немає
2. ефективності

витрати на одного працівника
123,6 123,6 120,1 120,1 -3,5 -3,5

Розбіжності немає
3. ЯКОСТІ

рівень погашення
кредиторської
заборгованості 100 100

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

Кошти використані за призначеннямв межах передбачених призначень на 2018 рік

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

1
Видатки (надані 
кредити) 913 9 922 882,9 0 882,9 -3,3 0 -4,2

Обсяг п 
рахунок 
довгості

роведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року зменшився за 
: зменшення середньорічного числа ставок та через те, що у попередньому році були придбані предмети 
рокового користування
вт. ч.

ОІ.янв

Забезпечення 
належного утримання 
працівників та 
утримання
методичного кабінету 913 0,1 913,1 882,9 0 882,9 -3,3 0 -3,3

Зменшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із 
аналогічними показниками попереднього року характеризується зменшенням середньорічної чисельності штатних 
працівників

1. затрат
кількість закладів 1 1 1 1 0 0



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

9 9 6 ,2 5 6 ,2 5 -3 0 ,5 -3 0 ,5

середньорічне число штатних 
одиниць спеціалістів

0 ,7 5 0 ,7 5 1 ,00 1 ,00 33 ,3 3 3 ,3

всього - середньорічне число 
ставок (штатних одиниць)

9 ,7 5 9 ,7 5 7 ,25 7 ,2 5 -2 5 ,6 -2 5 ,6

кредиторська заборгованість 
на початок року

12,1 12,1 0 0

2. ефективності
витрати на одного працівника 9 3 ,6 9 3 ,6 120,1 120,1 2 8 ,3 2 8 ,3

3. ЯКОСТІ

рівень погашення
кредиторської
заборгованості 100 100 0 0

Динаміка підвищення та зниження результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 
виникає за рахунок кредиторської заборгованості, внесення змін до штатного розпису методичного кабінету (скорочення 
ставок педагогічного персоналу). Зростання видатків на утримання одного працівника повязане із підвищенням розміру 

мінімальної заробітної плати та посадових окладів відповідно до тарифної сітки, тарифів на комунальні послуги та
енергоносії.

1,2

Придбання 
обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування

8 ,9 8 ,9 0 0 0 0

1. продукту
КІЛЬКІСТЬ одиниць
придбаного
обладнання

1 1 0 0 0 0

2. ефективності
середні видатки на 
придбання одиниці 
обладнання

8 ,9 8 ,9 0 0 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 

урахуван 
ням змін

Виконано за 
звітний 
період

Відхиле
ння

Виконай 
0 всього

Залишок 
фінансува 

ння на 
майбутні 
періоди

1 2 3 4 5

"3-1»оII
40 7 00 II

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

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 становила 12,1 тис. грн. на кінець звітного періоду станоновить 12,1 
тис.грн.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми-дана програма носить актуальний характер оскільки забезпечує належне виконання 
державних програм що стосується освітнього розвитку дітей у навчальних закладах міста

ефективності бюджетної програми - на утримання методичного кабінету були заплановані кошти у сумі 908,2 тис. 
при штатній чисельності 7,25; фактично використані кошти в 2018 році - 882,9 тис. грн на утримання 7,25 штатних 
одиниць, з них педагогічного персоналу 6,25 ; витрати на утримання одного працівника склали 120,1 тис. грн.

корисності бюджетної програм -дана програма є корисною, оскільки у місті функціонує чотири навчальних заклади, а 
основною метою програми є забезпечення належної інформаційної та методичної роботи закладів освіти

довгострокові наслідки бюджетної програми - програма носить довгостроковий характер

Головний бухгалтер
(підпис)

Н. В. Крижня


