
Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦ ІН КА ЕФ ЕКТИ ВНО СТІ БЮ ДЖ ЕТНОЇ П РО ГРАМ И  
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. 0613240 Інші заклади та заходи
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітямшозбавлених батьківського піклування,яким виповнюється 18 
років у 2018році.

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) 3,6 3,6 3,6 3,6 0 0

Відхилень не має
вт. ч.

1.1

Забезпечення надання 
допомоги дітям- 
сиротам та 
дітям, позбавлених 
батьківського 
піклування,яким 
виповнюється 18 років 3,6 3,6 3,6 3,6 0 0

Відхилень 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

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

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.)

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 надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавлених батьківського піклування,яким виповнюється 18
років

1. затрат
обсяг видатків 3,6 3,6 3,6 , 3,6 0 0

Розбіжностей не має
2. продукту

середньорічна 
кількість одержувачів 
допомоги 2 2 2 2 0 0

Розбіжностей не має
3. ефективності

середній розмір 
допомоги 1,8 1,8 1,8 1,8 0 0

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

Кошти використані за призначенням

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) 10,9 10,9 3,6 3,6 -67 -67

Обсяги проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року зменшилися через зменшення 
кількості дітей яким надається допомога

вт. ч.

Забезпечення надання 
допомоги дітям- 
сиротам та 
дітям,позбавлених 
батьківського 
піклування,яким 
виповнюється 18 років 10,9 10,9 3,6 3,6 -67 -67

Обсяги проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року зменшилися через зменшення 
кількості дітей яким надається допомога

1. затрат
обсяг видатків 10,9 10,9 3,6 3,6 -66,7 -66,7

2. продукту

середньорічна 
кількість одержувачів 
допомоги 6 6 2 2 -66,7 -66,7

3. ефективності
середній розмір 
допомоги 1,8 1,8 1,8 1,8 0 0

Зменшення результативних показників відбулося через зменшення кількості одержувачів допомоги



5.5 ’’Виконання інвестиційних (проектів) програм1’:

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":

прграма була виконана на 100% .кредиторської і дебіторської заборгованості на протязі року не виникло.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми - дана програма залишається актуальною, оскільки забезпечує надання допомоги дітям- 
сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклуваня



ефективності бюджетної програми - програма є ефективною, всі кошти які були заплановані у даній програмі, а це 3,6 тис, 
грн були використані за призначенням відповідно до потреби

корисності бюджетної програм -дана програма забезпечує виконання постанови Кабінету Мінстрів України "Про 
затвердження порядку надання одноразової, допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, 
після досягнення 18 -річного віку" від 25.08.2005 року №823 із змінами.

довгострокових наслідків бюджетної програми - дана програма носить довгостроковий характер

Головний бухгалтер Н.В.Крижня
(підпис)


