
Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2018рік

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. 0610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) селищах.селах, об’єднаних територіальних громад.

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері

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

ний
фонд разом

1.
Видатки (надані 
кредити) 473,2 0 473,2 463,1 463,1 -10,1 -10,1
Розбіжність за рахунок виникнення кредиторської заборгованості на кінець року та економіії бюджетних коштів

в т. ч.

1.1

Створення належних 
умов для 
функціонування 
апарату управління 
відділу освіти та 
виконання наданих 
законодавством 
повноважень у сфері 
освіти 473,2 0 473,2 463,1 463,1 -10,1 -10,1

Розбіжність за рахунок виникнення кредиторської заборгованості на кінець року та економіії бюджетних коштів

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

в т. 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
вт. ч.

2.1 власні надходження
2.2 надходження позик
2.3 повернення кредитів
2.4 інші надходження

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

вт. 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.)

N з/п Показники

Затверджено паспортом бюджетної 
програми Виконано Відхилення

загальний
фонд

спеці альни 
йфонд разом

загальний
фовд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

Створення належних умов для функціонування апарату управління відділу освіти та виконання наданих законодавством
повноважень у  сфері освіти

1. затрат
кількість штатних одиниць 4 4 4 4 0 0
кредиторська 
заборгованість на початок 
року 5,4 5,4 5,4 5,4 0 0

Розбіжності не має
2. продукту

кількість отриманих листів, 
звернень, заяв, скарг 25 25 31 31 6 6
кількість прийнятих 
нормативно-правових актів 68 68 73 73 5 5

Розбіжність виникла за рахунок збільшення надходження кориспонденції за 2018рік та необхідність прийняття більшої
кількості нормативно-правових актів

3. ефективності
кількість виконаних листів, 
звернень, заяв, скарг на одного 
працівника 6 6 8 8 2 2
кількість прийнятих 
нормативно-правових актів на 
одного працівника 17 17 18 18 1 1
витрати на утримання однієї 
штатної одиниці 116,9 116,9 114,4 114,4 -2,5 -2,5

За рахунок збільшення надходження кориспонденції за 2018р 
правових актів та утворення кредитор

)ік ; необхідність прийняття більшої кількості нормативно- 
)ської заборгованості на кінець року

4. ЯКОСТІ

рівень погашення 
кредиторської заборгованості 100 100 100 100

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

Кошти використані за призначенням

І - .................................................................... .

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) 422,6 422,6 463,1 463,1 9,6 9,6

Обсяг проведених видатків загального фонду порівняно із аналогічними показниками попереднього року збільшився у 
звязку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати; підвищенням тарифів на комунальні послуги та енергоносії

вт. ч.
Створення належних 
умов для 
функціонування 
апарату управління 
відділу освіти та 
виконання наданих 
законодавством 
повноважень у сфері 
освіти 422,6 422,6 463,1 463,1 9,6 9,6

Обсяг проведених видатків загального фонду порівняно із аналогічними показниками попереднього року збільшився у 
звязку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати; підвищенням тарифів на комунальні послуги та енергоносії



1. затрат
кількість штатних одиниць 4 4 4 4 0 0

2. продукту
кількість отриманих листів, 
звернень, заяв, скарг 2 9 2 9 31 31 6 ,9 6 ,9
кількість прийнятих 
нормативно-правових актів 7 0 70 73 ' 73 4 ,3 4 ,3

3. , ефективності
кількість виконаних листів, 
звернень, заяв, скарг на одного 
працівника 7 7 8 8 14,3 14,3
кількість прийнятих 
нормативно-правових актів на 
одного працівника 18 18 18 18 0 0
витрати на утримання однієї 
штатної одиниці 1 0 5 ,7 10 5 ,7 1 1 4 ,4 1 1 4 ,4 8 ,2 8 ,2

4. ЯКОСТІ

Динаміка підвищення результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 
характирезується збільшенням видатків на утримання одніє посади, збільшенням кількості отриманих листів та

прийнятих нормативно-правових актів

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 становила 5,4 тис. грн, на кінець звітного періоду станоновить 5,4 тис.грн.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми - дана програма носить актуальний характер оскільки забезпечує належне управління та 
контроль над виконанням поставлених цілей перед відділом освіти

ефективності бюджетної програми - на утримання апарату управління були заплановані кошти у сумі 473,2 тис. грн при 
штатній чисельності 4; фактично використані кошти в 2018 році 463,1 тис. грн на утримання 4 штатних одиниць, витрати 
на утримання одного працівника склали 114,4 тис. грн; кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг склала 31 шт., 
кількість виконаних листів на одног працівника склала 8 шт.; кількість принятих нормативно-правових актів становить 73 
відповідно на оного працівника 18.

корисності бюджетної програм - забезпечується реалізація державної політики в галузі освіти

довгострокових наслідків бюджетної програми- програма носить довгостроковий характерадже ,завдання програми 
направлені на організацію та створення належних умов для функціонування апарату управління відділу освіти та 
виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти

Головний бухгалтер
ТлїдпЙЗР*̂

Н.В.Крижня


